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 شكار وتاقديار
 

 يتقدم بإعداده، ق م الذ  العمل احيق قبل من بذلا الته والمضنيف ال بيحة الحصود دون النوح يحى أن الدليل لصذا ي ن لم
 .انح زه اه س هم من ول ل العمل لفحيق والتقديح ب لت ح الفلسطينه لإل ا   المح ز  الحص ز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 تقديم
 

يواظب الحص ز المح ز   ،على ح  يز متينف الفلسطينهاه إط ح سعيه الدايم والمنظم لتعزيز وتحسيخ بن   النظ م اة ا يه 
على العمل الح د والص دف ل حتق   بحودة العمل اة ا يه ومخحح ته ألاضل المستوي ا وعلى   اف  الفلسطينهلإل ا   

أن تتقدم  الفلسطينيفاألاعدة، ويامن الحص ز ممثً  بإداحته العلي  بأهميف معيحة المف هيم وتو يده  إذا م  أحيد للماسسف 
 .الفلسطينهحسيخ النظ م اة ا يه بن   وت مستحتدة ب ةستحاتيحيف الواض ف ن و الصدف المنتود وهو

 

لقد عمل الحص ز ومنذ نتأته على االلتزام ب لمب دئ العلميف واالستع نف بآخح التقني ا المت  ف ليتادى وبمقدحة يتصد لص  
واه الوقا المن سب وتقديمص  لا نعه القحاح ول  اف المستخدمين  ،الحميع ةنت ج الماتحاا اة ا ييف الا ي ف والدقيقف

 .لت ون مس همته ب لفع ليف المطلوبف وقيمف ا حقف اه خدمف البن   والتقدم
 

يواحه  للحمصوح وا نعه القحاح مامنً  بأهميف وضع و إاداح دليـل الماتحاا اة ا ييف يقوم الحص ز ب ،واه هذا السي ق
يد    اف التح    ضمن دايحة االهتم م ب لعمل اة ا يه، هذا ال يعنه غي ب مضمون هذا الدليـل  مثل هذه األدلف بين

اقد تم إغن   الدليل بأهم متطلب ا المعحاف  ول الماتح اة ا يه من  يث  ،س بقً  ول ن و م  سيحى المت بع والمّطلع
ب الص م من حوانب وحيف للتعحف أ ثح على هذا الح نتعحيفه وطحيقف وو دة قي سه ودوحيته وم  إلى ذلك من مف هيـم ضح 

 .العمل اة ا يه
 

آملين أن يستمح ت ديـث هذا الدليـل  تى يال الى أعلى مستوي ا المصنيف بم  يسصل على الب  ثين والمصتمين ال اول 
يتقدم  ة ا ييف أنيأمل الحص ز من خ ل توايح هذا الدليل  ول الماتحاا ا .على م  يحيدون بأقـل وقا وحصد مم ن

 .المخلاين ن و المستقبل الواعد وبخطى واثقف دوم ، م  داما ال ي ة وم  دام األمل مع التح   خطوة أخحى 
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 الفال األول
 

 مقدمة
 

وب لطبع اإن المقاود بصذا الحقم هو الماتح  ،اة ا يهمن المعحوف أن المنتج األس سه للماسسف اة ا ييف هو الحقم 
ان ن عندم  نت دث عن حودة المنتج اة ا يه نت دث وبوضوح عن حودة الماتح اة ا يه ودقته ومدى  ،اة ا يه

 .منفعته لمتخذ القحاح والب  ث والمستخدم الع د  أيً  وأينم    ن واه الوقا المن سب
 

 : هه بخمسف مع ييح حييسف اة ا ييف اختي ح الماتحااتم االستحت د اه لقد 
   القحاح والب  ثين والمصتمين اه البلد، بم  ايص  القحاحاا االحتم عيف واالقتا ديف والبيييفا تي ح ا متخذ. 

 أن ت ون واض ف واحي ف وأن تالح أس سّ  لعقد المق حن ا على الاعيد الزمنه والم  نه والم له والدوله.  

  المع ييح المّتبعف ع لمي ّ تتسق بوحه ع م مع أن. 

  د مم ن على مق ييس دوليف مو دة تقوم أس سً  والى أقاىأن . 

  ومنطقيف ةت  ف  ميعنص   موثقف وأن ت ون ق بلف للتعبيحو  حافما دح بي ن ا معّ  علىتستند اه بن يص  وأخيحا أن ، ّ                   

 .مع محوح الزمن المت بعف المستمحة
 

التغيحاا االقتا ديف واالحتم عيف على مستوى   يث تس هم اه محاقبف األغحاضتعد الماتحاا اال ا ييف أداة متعددة 
الوطن، ومن مت بعف هذه الماتحاا يتم إعداد الخطط التنمويف ال زمف لت سين وضع األنتطف الته تع نه من قاوح اه 

 .على أسس علميف مط لبصم التنمويف حاد الواقع وبلوحةاألدا ، ومن خ ل هذه الماتحاا يستطيع المستخدمون 
 

ح ماتحاا ق بلف للمق حن ا الدوليف، مم  يس عد اه اتخ ذ القحاحاا الدوليف على األاعدة االقتا ديف تواى الع لم وعلى مستو 
تتيح للدول الم ن ف اتخ ذ القحاحاا بتأن أوحه تقديم المس عداا  م  وأنص   .الخ...لتع مل مع الديون الخ ححيفوالتح حيف وا

لمحتمع من خ ل وتوحيه ت ل المس عدة مع الزمن واقً  لحاد التغيحاا الته تطحأ على ا ،وخ اف المس عداا الط حيف
 . حاد هذه الماتحاا

 
ماتح تخص  922: اال ا ييف ب لت ل اآلته اةداحااعلى  موزعفماتح،  832بلغ عدد الماتحاا اه هذا الدليل 

 914، وهن ك %30.8  الحغحاايف ونسبتص  ا  االإلماتح  934، و% 4104 اال ا  اا الس  نيف واالحتم عيف ونسبتص 
  .هن ك ماتح وا د يخص إ ا  اا األسحى والتصدا ب ةض اف ، و %98.4 ماتح تخص اال ا  اا االقتا ديف ونسبتص 
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 الفال الث نه
 

 المؤشر اإلحصائي
 

يحاد وضع س يد أو  معدل وويأته على ت ل حقم مطلق أو نسبه أهو تعبيح عن واقع ظ هحة اه وقا وم  ن م ددين 
ويقيس الماتح التغيح ال  ال اه ظ هحة معينف  .  لف معينف، ويم ن تفسيحه وتوضي ه من خ ل استخدام تعبيح لفظه
و ظحف معين أ لماتح الدليل على  دوثويواح ا ،عبح الزمن  م  يستخدم لمق حنف الظواهح بين المن طق الحغحاايف المختلفف

 .يق األهداف المحّحوةتقييم التقدم ب تح ه ت قعلى متخذ  القحاح يس عد مدى ت قق هدف معين، ب يث 
 

. ه مً  وأس سيً  لحسم وتنفيذ سي س ا التنميف المستدامف وب لت له تقييمص  يعد مطلب ً  إن توايح اة ا  اا الدقيقف والمعتمدة
المحلس االقتا د   قحاح على سبيل المث ل اصن ك ،مستوى الدوله واةقليمهاالهتم م ب لماتحاا على ال ويتن مى

الماتحاا االقتا ديف واالحتم عيف الته  والذ   ّدد 02/2/0222ت حيخ ب 0222/02واالحتم عه لألمم المت دة حقم 
 .األعض   من قبل الدول لمت بعتص بص  األمم المت دة  أواا

 
البتحيف ام إلى مستوي ا قي سيف لم تتصده  زي دة اه  حم البي ن ا والمعلوم ا المت  ف ل ستخدة الحقميف إلى  م  أدا الثوح 

مم  يتطلب وضع اآللي ا وت ديد نق ط ومستوي ا مححعيف وبن   الماتحاا من البي ن ا الخ م  تى يسصل  ،من قبل
ح إلى ب ةض اف إلى تقديم المات. يحه  وت سينص  له ت ديثص  وتطو استخدامص  وتبويبص  وتانيفص  وت ليلص  ومق حنتص  وب لت
ن يقيس الظ هحة والتغيحاا الته تطحأ عليص  والته تصم عددًا  بيحًا من واف واضح ومن سب وبسيط لظ هحة م ، اإن عليه أ

 .لمعنيين والمصتمين اه ذلك المح لا
 

 :ب ختا ح توايف الماتح الحيد بأنهويم ن 
 لم ليفم يم ومعبح عن اال تي ح ا ا. 
 ق دح على تلخيص المعلوم ا دون اةخ ل ب لم توى. 
 ق بل للتنسيق والبن   وبم  يسمح بإححا  مق حن ا دوليف. 
 وموثوق دقيق. 
 

 : م  يحب أن يخدم الماتح تنفيذ األنتطف الت ليف
 ي س م  ت قق من األهداف الموضوعفق. 
 يد المت  ل وال  الا غيح المحغوب بص ت د. 
  الهتم م ا السي سييناالستح بف. 
 ا ص النت يج الن حمف عن استخدامه. 
 ته نفسه خ ل اتحاا زمنيف مختلففوبقيم م ددة مق حنف قيمته بقيم مححعيف. 
 

واه هذا السي ق اإن الماتح اة ا يه ال بد وأن يتيح لنقطف م ددة، ومن السصل أن تتخيل نفسك تتيح لنقطف م  على 
ال  يط، اأنا ستستخدم أابعً  وا دًا ال اثنين، وت  ول أن ي ون أابعك مستقيمً  متوحصً  لتلك النقطف، وستعمل على 
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ن   نا هن ك نق ط  ول النقطف الته الوقوف بم  ن ال ي حب الحايف عن التخص الذ  تق اد إحت ده لتلك النقطف، وا 
تقاده  ستعمل ب ل حصد على استثن   تلك النق ط عن طحيق توحيص تك اةض ايف، ه ذا ب لضبط يحب أن يعمل الماتح 

(  دس عف اةحت)يغطه زمن م دد ( يدك وحسمك)مبنه على بي ن ا وعمل  بيح ( ابعك الوا دا)اة ا يه، اصو حقم 
 (.النقطف ذاتص  وليس سواه )وبموضوع م دد ( ال  يط والنقطف عليه)وم  ن م دد 

 
بأيف أا  ح وآحا  تس عد اه تطويح بعض هذه المف هيم والطحق  اه النص يف اإن الق يمين على إاداح الدليل يح بونو 

المواحد  تنميف ومستقبل الدقيقف الته تع س واقعي قق زي دة اةا دة منص  اه توايح البي ن ا والماتحاا  المستخدمف   ليً  بم 
 .الفلسطينيف
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 تّطور الدليل
 

الماتحاا اة ا ييف الته تنتحص    اف اةداحاا والدوايح والبحامج المتخااف  ل ل ماتح من مفا ً  يقدم هذا الدليل تح  ً 
اعتمدوا أس س  على اة ا ييف اه الحص ز بتحميعص ،  يث  لإلداحااالته ق م احيق من الموظفين ممثلين و  ،اه الحص ز

وق م الفحيق أيضً  بتعحيف الماتحاا  سب المححعي ا الماتحاا الته ينتحه  الحص ز اه تق حيحه ودوحي ته ومنتوحاته، 
تاين اه اةداحاا تم اللحو  للمخ ،الدوليف المت  ف  يثم  تواح مثل هذا المححع واه   ل عدم تواح المححع الدوله

لل اول على هذه التعحيف ا، ونفس الته  ب لنسبف لطحيقف اال تس ب وب قه معلوم ا  ل ماتح من الماتحاا المتمولف 
 .اه هذا الدليل

 

واةنتحنا  ه يتم ن المستخدم من احز الماتحاا  (اةنتحانا)للحص ز  على الاف ف الداخليف (وحد)بايغف  الدليل سيت ح
لبي ن ا أو و دة  سب الصدف الذ  يت   و ه يسصل عليه الب ث واستخحاج بعض الماتحاا الته يحيد بم  يخص مادح ا

،  يث تم ت ديد  ا بند مستوى التفايلتوي تو  الدليل على سحد مفال ل  اف متغيحاا الماتح . القي س وم  ت به
 . يغطيص   ل ماتح من ماتحاا الدليلا التفايليف الته المستوي 

 

 :(0)مثال 
، مم حسف ع دة التدخين سب : ود المخاص لمستوى التفايل عب حةويض ف اه الع م" المدخنيننسبف " :هالحييس الماتح

 (.يدخنون النححيلف، السح يح، الغليون: )الماتحاا الفحعيف
 

 :(9)مثال 
 سب : ود المخاص لمستوى التفايل عب حةويض ف اه الع م" معدل السعح السنو  ألت  ل الط قف "  :الحييسه الماتح

سوالح، للبنزين، لل، للق ح،  طبالللف م و غ ز، للوالت وم، معدل السعح السنو  للزيوا : )الماتحاا الفحعيف، نوع الوقود
 (.لل  ز

 
ع االحتم عيف وتغطه   اف المواضي ،تحص  وينتحه  الحص زإ ا يه حييسه ين ماتح 832محموعه هذا الدليل م   اح 

غحاايف والبيييف، وال يدعه هذا الدليل إ  طته ل  اف الماتحاا الته ينتح الحص ز أحق مً   ولص ، اصن ك واالقتا ديف والديم
يسه اقط من هذه ب لتأ يد ماتحاا لم يتسنى لن  تضمينص  وذلك ألسب ب متنوعف   ن أهمص  م  ولف التح يز على الحي

 . الماتحاا
 

 معحمالحص ز لحبط دليل الماتحاا ب تلبيف لسعه( 9101)الع م اه وقد عمل الق يمين على دليل الماتحاا اة ا ييف 
 الته أدخلاتعدي ا من هذه الخطواا على سبيل المث ل ال، ب ححا  خطواا تمصيديف لتسصيل ذلك اة ا ييف الماطل  ا

ا ا  اا التعليم "دمج ماتحاا التعليم والثق اف ت ا موضوع  ومنص ، المعحمموايمته مع  بصدفدليل الماتحاا على 
، اال ماتحاا النقل "استعم الا األحاضه ا ا  اا" اض اف ماتحاا المستعمحاا االسحاييليف الى موضوعو ، "والثق اف

اال ا  اا الحغحاايف "ن ع" األسحى ا ا  اا"اال موضوع واالتا الا لتأخذ  ل منص  موضوع  منفا  عن اآلخح، 
 ". ا ا  اا األسحى والتصدا "ليابح موضوع  مستق  ب سم " والبيييف
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ا ا  اا القوى "تعديل اسم وقد تم ، "ا ا  اا االنت  اا والمنتآا"ا ا  اا االنت  اا الى  عنوانتعديل تم  م  
الته تخص اال ا  اا  الماتحااأتا ليل ب يث تحتيب الماتحاا اه الد وأعيد، "ا ا  اا العمل"الى " الع ملف

 ا  اا األسحى ص  اال ا  اا الحغحاايف والبيييف ثم اال ا  اا الس  نيف واالحتم عيف وأخيحا ااه المقدمف تلت االقتا ديف
    .الخ اف به( الماتحاا)وتندحج ت ته المواضيع " مح ل" عنوان  ل منص  ُأعطهوالتصدا ، وقد 

خ ن ا ب يث يدل حمز الماتح على الماتح الذ  ي مله، ويتم  ذف  8اه الدليل حمز يت ون من اعط    ل ماتح تم 
هذا الحمز اه   ل تم  ذف الماتح وال يتم تغييح حمز الماتح اذا تم اض اف ماتحاا حديدة، بل يأخذ  ل ماتح حديد 

آليف التع مل )بمث ل اه الفال الت له  يح ذلكوضح وتحمز المات  ولبتفايل أ ثح و  اةت حة احمز حديد خ ص به، تم
 (. مع الدليل

 

بعنوان  الموضوع األول ،بمح ل اة ا  اا اةقتا ديف ينحديد ينموضوع 9102من الدليل لع م  ا توا هذه الطبعف 
الث نه و ، ميزان المداوع اتم االص  من موضوع  ماتحاا تملي 0101 موضوعالوحمز " االستثم ح األحنبه إ ا  اا"
م ليف ال  ومف الع مف والته تم االص  من موضوع تم  ماتحااتمل ي 0110 وحمز الموضوع" ا الم ليف والتأمينإ ا  ا"

الته وحدا من الدوايح  لماتحاا،  م  ا توا هذه الطبعف اض اف بعض اتعديل اسم موضوعص   يث   ن الم ليف وال  ومف
و تى اعتم د هذه النسخف مع ا تف ظ  9100و 9102حديد اه الناف الث نه من ع م  ماتحتعديل / سب نموذج اض اف

بحمزه  تى لو اختلف تحتيبه االبحد  لضم ن االتس ق والحبط بين الماطل  ا والماتحاا والمتغيحاا  ماتح ل 
  0اال ا ييف ال ق 

 ماتح، 02 وقد بلغ عدد هذه الماتحاا واه هذه الطبعف تم ت ديد ماتحاا التنميف المستدامف الته يواحه  الحص ز
 .عمود خ ص ب الض اف الى حمزه وقد تم االت حة الى ماتح التنميف المستدامف اه 

 
يأمل الحص ز اه أن ي ون إاداح هذا الدليل عمليف مستمحة اه حاد الماتحاا اال ا ييف  سب المع ييح الدوليف وبم  

اه المح الا االحتم عيف واالقتا ديف والبيييف، وأن ي ون هذا االاداح  الفلسطينيفيفسح المح ل أم م المق حن ا لإلنح زاا 
وخت مً  البد من اةت حة  .  ازًا للمسيولين والب  ثين لزي دة االعتم د على الحقم اة ا يه اه سي س تصم وقحاحاتصم وأب  ثصم

  .متوااح لدين  من بي ن االى أن هذا الدليل ح   منسحمً  مع المع ييح الدوليف وضمن م  هو 
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 قائمة المختصرات
 

 المعنى االختصار

C.I.F: الت لفف والتأمين والت ن 

F.O.B:  وسيلف النقل على ظصحقيمف السلعف م ملف  

J1: عنوة بعيد  ه إليهسحاييلاال اة ت ل هو ذلك الحز  من م  اظف القدس والذ  ضمه
 0248ا ت له للضفف الغحبيف ع م 

ILO: منظمف العمل الدوليف 

MMR: تطعيم وق يه ضد ال ابف والن  ف وال ابف األلم نيف 

NGOs: المنظم ا غيح ال  وميف 
DPT: الداتيحي  والسع ل  :لدى البتح األمحاض المعديف ضد ث ثف من لق   ا محموعف

 وال زاز الدي ه

LAN:  ال  سب ا الم ليفتب ف 

Kbps: ا اه الث نيف ي يلوب 
DVD: قحص حقمه متعدد االستخدام ا 

ADSL: الخط الحقمه 
PSTN: التب ف الص تفيف العموميف التبديليف 

 (أينم  تحد اه مستوى التغطيف)دولف السطين  :الدولف

(أينم  تحد اه مستوى التغطيف) الضفف الغحبيف، قط ع غزة :المنطقف  

 قلقيليف، سلفيا، حام اهلل والبيحة، ن بلس، طول حم، طوب س واألغواح التم ليف، حنين، :الم  اظف
ديح البلح، خ نيونس، بيا ل م، الخليل، تم ل غزة، غزة،  أحي   واألغواح، القدس،

   .حاح
(التفايلحد اه مستوى أينم  ي)  ضح، حيف، مخيم :نوع التحمع  
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 الفصل الثالث

 
 

 آلية التعامل مع الدليل
 

ــــً ، وتــــم توزيــــع الماتــــحاا  ســــب المحــــ ل والموضــــوع ل تحوني ــــواح دليــــل الماتــــحاا وحقيــــً  وا  ــــف متــــ بصف لمعحــــم يت ، بطحيق
 0والحدول الت له يس عد اه  يفيف التع مل مع الدليل. الماطل  ا

 

 
 المجال

رمز  اسم الموضوع رمز المجال
 الموضوع

 اة ا  اا اةقتا ديف

 

 0101 ال س ب ا القوميف 01

 0101 ميزان المداوع ا

 0104 االستثم ح األحنبه

 0191 التح حة الخ ححيف

 0191 األسع ح واألحق م القي سيف

 0131 اةنت  اا والمنتآا

 0131 النقل

 0134 النقل والتخزين

 0138 النقل لقط ع خ حج المنتآا

 0141 االتا الا

 0140 المعلوم ا واالتا الا

 0141 التح حة الداخليف

 0111 الخدم ا

 0111 الان عف

 0141 الع مف ال  ومفم ليف 

 0140 الم ليف والتأمين

 0141 ال س ب ا الت بعف

 بيييفالحغحاايف و ال اة ا  اا

 

 9101 السي  ف 91

 9101 الس ن ن وظحوف  المس

 9191 البييف

 9191 المي ه

 9131 الط قف

 9131 استعم الا األحاضه

 9141 الزحاعف

 حتم عيفةس  نيف واال اة ا  اا

 

 9101 الس  ن 91

 9101 العمل

ت نولوحي  المعلوم ا 
 9191 واالتا الا
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خ نــ ا، تمثــل الخــ نتين األولــى والث نيــف المحــ ل والخــ نتين الث لثــف والحابعــف مخااــت ن للموضــوع  7مــن  الماتــحيت ــون حمــز 
تسمح بإض اف  باوحة الماتح وضع حمزوقد تم ، اتحداخل المح ل، والخ ن ا الث ث األخيحة تتيح الى الحقم المتسلسل للم

وذلــك تم تــي  مــع معحــم الماــطل  ا اال اــ ييف  ،حديــدة داخــل نفــس الموضــوع ماتــحاامواضــيع حديــدة داخــل المحــ ل أو 
 .وبم  يتوااق معه، لتسصيل حبط دليل الماتحاا ب لمعحم ايم  بعد

 
 :مثال

ال ســـ ب ا وموضـــوع ( 01)الـــذ  حمـــزه  اة اـــ  اا اةقتاـــ ديفيتـــيح مـــن اليســـ ح لليمـــين إلـــى محـــ ل ( 0101110)الحمـــز 
 ال سـ ب ا القوميـفوحمـز موضـوع ( 01) اة اـ  اا اةقتاـ ديف يـث يت ـون مـن حمـز محـ ل ( 0101)  مل الحمز  القوميف

لإلت حة إلى ( 110) يث تبدأ ب لحقم  لماتح، والخ ن ا الث ثف من اليمين تتيح الى الحقم المتسلسل ل(10)داخل المح ل وهو 
يعطه معلومـ ا  لماتحاوب لت له اإن مححد معحاف حمز (. إحم له القيمف المض اف) ماتحاه الموضوع وهو ( 0)حقم  الماتح

داخــل  ــل  الماتــحااوأيضــ  تــم تحتيــب . الــدليلداخــل الموضــوع وب لتــ له داخــل  الماتــحوتحتيــب  الماتــحعــن محــ ل وموضــوع 
 .موضوع أبحدي ً 

 رمز الموضوع اسم الموضوع رمز المجال المجال
       9191   مع ييح المعيتف     91  

     9131   التعليم والثق اف   

    9131   الا ف   

 9141   األمن والعدالف  

 9144   النوع االحتم عه  

   9111   ال  م والديمقحاطيف  

 4101   األسحى والتصدا      41  إ ا  اا األسحى والتصدا   
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 الفال الحابع
 

 الفلسطينيالمؤشرات اإلحصائية التي ينتجها وينشرها الجهاز المركزي لإلحصاء 
 

رمز 
  المجال

دورية  مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 اإلحصاءات اإلقتصادية          
 0101: حمز الموضوع     إ ا  اا ال س ب ا القوميف               

ال س ب ا  0101110 01
 القوميف 

احم له القيمف 
 المض اف

ماتح يقيس إحم له 
أليف  المض افالقيمف 

و دة تم حس أ  
 نت ط إنت حه

إحم له اةنت ج مطحو ً  منه 
 االستص ك الوسيطاحم له 

النت ط االقتا د ، القط ع الماسسه،    ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
 األسع ح الح حيف والث بتف

سح ا  ح،و مس
 اداحيف

حبعيف، 
 فسنوي

 

ال س ب ا  0101119 01
 القوميف 

احم له قيمف 
االستص ك 

 الوسيط

ماتح يقيس إحم له 
 السلع والخدم اقيمف 

المستخدمف اه 
العمليف اةنت حيف اه 

ويستثنى . الماسسف
منه االاول الث بتف 

المستخدمف  يث أنص  
تسحل   ستص ك 
 حأس الم ل الث با

 السلع والخدم اإحم له قيمف 
المستخدمف اه العمليف 
، اةنت حيف اه الماسسف

ويستثنى منه االاول الث بتف 
المستخدمف  يث أنص  تسحل 

 .لم ل الث با  ستص ك حأس ا
 ويتم تقييمه بأسع ح المتتحين

النت ط االقتا د ، القط ع الماسسه،    ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
 األسع ح الح حيف والث بتف

سح ا  ح،و مس
 اداحيف

  فسنوي
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0101113 01
 القوميف 

احم له قيمف 
 االنت ج

ماتح يقيس إحم له 
قيمف المنتح ا 

السلع النص ييف من 
والخدم ا المنتحف من 
قبل منتأة م  والته 
يتم استخدامص  من 
قبل و داا أخحى 

ألغحاض االستص ك 
ذاتًي  أو لغ ي ا 

الت وين الحأسم له 
 الث با اةحم له

إحم له قيمف المنتح ا 
النص ييف من السلع والخدم ا 
المنتحف من قبل منتأة م  

والته يتم استخدامص  من قبل 
غحاض و داا أخحى أل

االستص ك ذاتًي  أو لغ ي ا 
الت وين الحأسم له الث با 

 اةحم له

النت ط االقتا د ، القط ع الماسسه،    ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
 األسع ح الح حيف والث بتف

 سح ا ح،و مس
 اداحيف

  فسنوي

ال س ب ا  0101114 01
 القوميف 

ماتح يقيس الحز   االدخ ح
 الدخلالمتبقه من 

المت ح  القومه
 طححاالحم له بعد 

 االستص ك النص يه 

المت ح  القومه قيمف الدخل
 مطحو   منه االحم له

 االستص ك النص يه

 ح، سح او مس االسع ح الح حيف والث بتف   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
 اداحيف

  سنويف

ال س ب ا  0101111 01
 القوميف 

ا اه 
تعويض ا 
 الع ملين 

يعحف بأنه الفحق بين 
قيمف تعويض ا 

الع ملين المقبوضف 
من الخ حج وقيمف 

تعويض ا الع ملين 
 المداوعف للخ حج 

قيمف تعويض ا الع ملين 
المقبوضف من الخ حج 

قيمف تعويض ا مطحو   منص  
 الع ملين المداوعف للخ حج 

 ح، سح او مس سع ح الح حيف والث بتفاال   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
 اداحيف

، حبعيف
 سنويف 

 

ال س ب ا  0101114 01
 القوميف 

ا اه دخل 
 المل يف 

الفحق بين دخل 
المل يف المقبوض من 
غيح المقيمين ودخل 
المل يف المداوع لغيح 

 المقيمين 

دخل المل يف المقبوض من 
غيح مقيمين مطحو   منه 
دخل المل يف المداوع لغيح 

 المقيمين 

 ح، سح او مس االسع ح الح حيف والث بتف   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
 اداحيف

، حبعيف
 سنويف 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0101118 01
 القوميف 

قيمف االستص ك 
 النص يه 

ماتح يقيس قيمف 
والخدم ا السلع 

بدون أ  ) المستصل ف
( ت ويل اه االنت ج

األسح من قبل 
 ال  ومف، المعيتيف

الماسس ا غيح و 
وتخدم  الص داف للحبح

 األسح المعيتيف

السلع والخدم ا محموع 
 ألسحالمستصل ف من خ ل ا

ل  ومف ا ،المعيتيف
الماسس ا الته ال تصدف و 

 للحبح وتخدم االسح المعيتيف

ستص ك االسح المعيتيف، االستص ك ا   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون 
النص يه لل  ومف، استص ك الماسس ا 

وتخدم االسح  غيح الص داف للحبح
 االسع ح الح حيف والث بتفو  ،المعيتيف

 سح ا ح،و مس
 اداحيف

، فحبعي
 فسنوي

 

ال س ب ا  0101112 01
 القوميف 

قيمف الت وين 
الحأسم له 

 الث با اةحم له

ماتح يقيس إحم له 
قيمف األاول المنتحف 
الحديدة أو المستعملف 
مخاوم  منص  قيمف 

األاول الته تم 
 التخلص منص  

محموع قيم م  ي ت زه منتج  
م  من أاول ث بتف مخاوم  
منص  قيمف األاول الته يتم 
التخلص منص  أثن   الفتحة 

الم  سبيف ويقسم الى المب نه 
ب نه والته تتمل وغيح الم
والمعداا الته تدخل  اآلالا

 ضمن العمليف االنت حيف

االسع ح  ،المب نه، غيح المب نه   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
 الح حيف والث بتف

 سح ا ح،و مس
 اداحيف

 ،فحبعي
 فسنوي

 

ال س ب ا  0101112 01
 القوميف 

قيمف الدخل 
القومه 
 االحم له

ماتح يقيس القيمف 
ةحم له  ال ليف 

ميزان الدخول األوليف 
 ل  اف القط ع ا

الن تج الم له االحم له 
مض ا  اليه ا اه تعويض ا 

ا اه و  من الخ حج الع ملين
من دخل المل يف المست قف 

 الخ حج

 سح ا ح،و مس االسع ح الح حيف والث بتف   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
  اداحيف

 ،فحبعي
 فسنوي

 

ال س ب ا  0101101 01
 القوميف 

 قيمف الدخل
المت ح  القومه

 االحم له

القيمف  يقيسماتح 
ال ليف للدخل المتواح 

للمقيمين والق بل 
لإلنف ق على السلع 
 والخدم ا واالدخ ح

إض اف ا اه الت وي ا 
الح حيف المست قف للمقيمين 

من غيح المقيمين إلى الدخل 
 اةحم لهالقومه 

سح ا  ح،و مس االسع ح الح حيف والث بتف   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
 اداحيف

 ،فحبعي
 فسنوي 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0101100 01
 القوميف 

قيمف الن تج 
الم له 
 االحم له

ماتح يقيس إحم له 
القيمف المض اف ل  اف 
األنتطف االقتا ديف 
المخحح ا من السلع 
 والخدم ا ل ستعم ل
النص يه الته ينتحص  
اقتا د م  بواسطف 

المقيمين وغيح 
المقيمين من س  نه، 

عوامل االنت ج )
وبغض ( الم ليف

النظح عن توزيع هذا 
اةنت ج م لي  أو 

خ ل اتحة . خ ححي 
زمنيف م ددة وال 
يتمل ال سوم ا 
على خفض قيمف 

حأس الم ل الم د  أو 
استنزاف المواحد 
 الطبيعيف وتدهوحه 

الن تج الم له االحم له يق س 
  :بث ثف طحق

وتس و  : طحيقف االنت ج . 1
محموع القيمف المض اف 

 لألنتطف االقتا ديف المختلفف 
 
: طحيقف االنف ق. 2 

الت وين + االستص ك النص يه 
+ الحأسم له الث با االحم له 

+ التغيح اه المخزون 
( سلع وخدم ا) الا دحاا 

 (سلع وخدم ا) الواحداا  -
  
تعويض ا : طحيقف الدخل. 3

ا اه ا يض + الع ملين 
+ الدخل المختلط / التتغيل 

+ استص ك حأس الم ل الث با 
االع ن ا على  -الضحايب )

 ( االنت ج

، م ون ا النت ط االقتا د    ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه مليون
، القط ع الماسسه، االستخدام النص يه

 األسع ح الح حيف والث بتف

سح ا  ح،و مس
 اداحيف

، فحبعي
 فسنوي

 

ال س ب ا  0101109 01
 القوميف 

قيمف نايب 
الفحد من  

الدخل القومه 
 االحم له

ماتح يقيس قيمف 
نايب الفحد من 
الدخل القومه 

 االحم له

قسمف الدخل القومه ي سب ب
معين  أو حبع اةحم له لسنف

على عدد الس  ن المقدح اه 
 أو الحبع منتاف نفس السنف

 سح ا ح،و مس االسع ح الح حيف والث بتف   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه
 اداحيف

، فحبعي
 فسنوي

 



 

91 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0101103 01
 القوميف 

قيمف نايب 
 الفحد من الدخل

المت ح  القومه
 االحم له

ماتح يقيس قيمف 
نايب الفحد من 

المت ح القومه الدخل 
 االحم له

 القومه قسمف الدخلي سب ب
أو حبع المت ح اةحم له لسنف 

معين على عدد الس  ن 
المقدح اه منتاف نفس 

 أو الحبع السنف

 سح ا ح،و مس االسع ح الح حيف والث بتف   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه
 اداحيف

، فحبعي
 فسنوي

 

ال س ب ا  0101104 01
 القوميف 

نايب قيمف 
الفحد من الن تج 

الم له 
 االحم له

ماتح يقيس نايب 
الفحد من الن تج 

 اةحم لهالم له 

قسمف الن تج الم له ي سب ب
معين  أو حبع االحم له لسنف

على عدد الس  ن المقدح اه 
 أو الحبع منتاف نفس السنف

 سح ا ح،و مس االسع ح الح حيف والث بتف   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه
  اداحيف

، فحبعي
 فسنوي

 

ال س ب ا  0101101 01
 القوميف 

مثبط الن تج 
الم له 
 االحم له

حقم قي سه يستخدم 
لت ويل البي ن ا 

والمتغيحاا الخ اف 
ب لن تج الم له 

اةحم له من االسع ح 
الح حيف الى االسع ح 

الث بتف، ب العتم د 
على سنف أس س 

من سبف، بصدف العمل 
على عزل أثح 

 األسع ح على البي ن ا

الم له قسمف الن تج ي سب ب
ب السع ح الح حيف  االحم له

على الن تج الم له االحم له 
 مضحوب ، ب السع ح الث بتف

 بم يف

، م ون ا النت ط االقتا د    ، المنطقفالدولف حقم قي سه
 االستخدام النص يه

سح ا  ح،و مس
 اداحيف

  فسنوي

ال س ب ا  0101108 01
 القوميف 

نسبف النمو اه 
الن تج الم له 

 اةحم له

ماتح يقيس  حم 
الن تج ( أو تحاحع)نمو 

 الم له اةحم له

الن تج الم له االحم له اه 
مطحوح  ال  له الحبع/ السنف

منه  الن تج الم له االحم له 
على  الس بق الحبع/ اه السنف

الن تج الم له االحم له اه 
 مضحوب  ال  له الحبع/ السنف
 بم يف

 سح ا ح،و مس     ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 اداحيف

 فحبعي
 فسنوي

 



 

94 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0101102 01
 القوميف 

نسبف النمو اه 
نايب الفحد 
من الن تج 
الم له 
  االحم له

ماتح يقيس  حم 
( أو تحاحع)نمو 

نايب الفحد من 
الن تج الم له 

اةحم له خ ل 
 حبعين/ ع مين

نايب الفحد من الن تج 
الم له االحم له اه 

مطحوح  ال  له الحبع/السنف
منه نايب الفحد من الن تج 
الم له االحم له اه السنف 

على  مقسوم  الحبع الس بق/
نايب الفحد من الن تج 

/ الم له االحم له اه السنف
 بم يفمضحوب   الس بق الحبع

 سح ا ح،و مس     ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 اداحيف

، فحبعي
 فسنوي

من ماتحاا 
التنميف 

 المستدامف
20000 

ال س ب ا  0101102 01
 القوميف

الا دحاا 
 نسبف من 

الن تج الم له 
 اةحم له

 

النسبف ماتح يقيس 
الميويف للا دحاا من 

الن تج الم له 
 اةحم له

الا دحاا  فقسمي سب ب
 على الن تج الم له اةحم له

 مضحوب  بم يف

 يفا دحاا خدم، ا دحاا سلعيف   ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 
 

 مسوح، سح ا
 اداحيف

، حبعيف
 سنويف

 

ال س ب ا  0101191 01
 القوميف

 نسبف لواحداا ا
من الن تج 
الم له 
 اةحم له

النسبف ماتح يقيس 
الميويف للواحداا من 

الن تج الم له 
 اةحم له

الواحداا على  فقسمي سب ب
 الن تج الم له اةحم له

 مضحوب  بم يف

، سح ا مسوح واحداا سلعيف، يفواحداا خدم   ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 اداحيف

حبعيف، 
 سنويف

 

ال س ب ا  0101190 01
 القوميف

معدل النمو 
السنو  اه 

الن تج الم له 
اةحم له ل ل 
 تخص ع مل

ماتح يقيس معدل 
النمو السنو  اه 

الن تج الم له 
اةحم له ل ل تخص 

 ع مل

يتم ا تس ب الن تج الم له 
اةحم له ل ل تخص ع مل، 

ا تس ب معدل التغيح ثم يتم 
 السنو 

مسوح، سح ا  النت ط االقتا د  المنطقف نسبف ميويف
 اداحيف

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

 المستدامف
8.2.1 

 



 

98 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0101199 01
 القوميف

القيمف المض اف 
للان عف 
 نسبف الت ويليف 
من الن تج 
الم له 

اةحم له 
 ونايب الفحد

ماتح يقيس نسبف 
القيمف المض اف 

للان عف الت ويليف 
من احم له القيمف 
المض اف ونايب 
الفحد من القيمف 

للان عف المض اف 
 الت ويليف

يتم قسمف القيمف المض اف 
للان عف الت ويليف على 
 .محموع القيمف المض اف

ويتم قسمف القيمف المض اف 
الان عف ) للان عف الت ويليف

+ التعدين نت ط+ الت ويليف
 ( امداداا المي ه وال صحب  

 .على عدد الس  ن

مسوح، سح ا   المنطقف نسبف ميويف
 اداحيف

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

 المستدامف
9.2.1 

 

 

ال س ب ا  0101193 01
 القوميف

الخس يح 
االقتا ديف الته 

تعزى مب تحة 
إلى ال واحث 
مق بل الن تج 

الم له 
اةحم له 
 الع لمه

يقيس قيمف ماتح 
الخس يح االقتا ديف 
الن حمف بت ل مب تح 
من ال واحث مق بل 

الن تج الم له 
 الع لمه االحم له

 يح محموع الخسقسمف 
االقتا ديف المب تحة ل ل بلد 
على الن تج الم له االحم له 

 الع لمه

يتم ا تس به من   الدولف دوالح أمحي ه
خ ل م تب 
األمم المت دة 

لل د من مخ طح 
احثال و 

UNISDR 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

 المستدامف
1.5.2 

ال س ب ا  0101194 01
 القوميف

ماتح التوحه 
اه المح ل 

الزحاعه للنفق ا 
 ال  وميف

ماتح يقيس قيمف 
التوحه اه المح ل 
الزحاعه للنفق ا 

 ال  وميف

 اف الزحاعف من قسمف 
 اف على  النفق ا ال  وميف

الزحاعف من الن تج الم له، 
الزحاعف من  ان  اف  يث 

تس و  قسمف نفق ا ال  ومف 
نفق ا ال  ومف المح زيف على 

محموع على  القط ع الزحاعه
 ال  ومف المح زيف ت  ليف 

 اف الزحاعف من الن تج و 
االحم له تس و   الم له
 القيمف المض اف للزحاعف قسمف

 على الن تج الم له االحم له

يتم ا تس به من   الدولف والح أمحي هد
سح ا خ ل 
وزاحة )اداحيف، 
 ،(الزحاعف

 FAOو

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

 المستدامف
2.a.1 



 

92 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0101191 01
 القوميف

عدد احوع 
الما حف 

التح حيف ل ل 
 مئة ألف

 تخص ب لغ
سنف  01)

 (اأ ثح

ماتح يقيس عدد 
الفحوع التح حيف ل ل 

 ب لغتخص  مئة ألف
 (سنف اأ ثح 01)

يتم ب  تس ب محموع 
الما حف التح حيف وقسمتص  

 الب لغين على عدد الس  ن
 .(سنف اأ ثح 01)

يتم ا تس به من   الدولف عدد
خ ل اندوق 

 النقد الدوله
IMF 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

 المستدامف
200100 

(a) 

ال س ب ا  0101194 01
 القوميف

عدد أحصزة 
الاحف اآلله 

 ميف ألفل ل 
 تخص ب لغ

سنف  01)
 (اأ ثح

ماتح يقيس عدد 
احصزة الاحاف االله 

تخص  ميف ألفل ل 
 (سنف اأ ثح 01) ب لغ

يتم ب  تس ب محموع احصزة 
الاحاف االله وقسمتص  على 

 01) عدد الس  ن الب لغين
 .(سنف اأ ثح

يتم ا تس به من   الدولف عدد
خ ل اندوق 

 الدولهالنقد 
IMF 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

 المستدامف
200100 

(b) 

ال س ب ا  0101198 01
 القوميف

الخس يح 
االقتا ديف 

المب تحة 
المتالف ب لن تج 

الم له 
اةحم له 
الع لمه 

واألضحاح الته 
ل قا ب لصي  ل 

األس سيف 
ال يويف وعدد 
األعط ل الته 

ل قا 
ب لخدم ا 

 ال واحث بسبب

قيمف ماتح يقيس 
الخس يح االقتا ديف  

المتالف ب لن تج 
الم له اةحم له 
الع لمه واألضحاح 

الته ل قا ب لصي  ل 
األس سيف ال يويف 

وعدد األعط ل الته 
ل قا ب لخدم ا 
األس سيف بسبب 

 ال واحث

يتم بقي س محموع الخس يح 
االقتا ديف المب تحة المتالف 

ب لن تج الم له االحم له 
الى قيمف  الع لمه ب الض اف

االضحاح الته ل قا ب لصي  ل 
االس سيف ال يويف وقي س عدد 

االعط ل الته ل قا 
ب لخدم ا االس سيف بسبب 

 ال واحث

يتم ا تس به من   الدولف دوالح أمحي ه
خ ل م تب 
األمم المت دة 

لل د من مخ طح 
ال واحث

UNISDR 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف
000109  



 

92 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0101: إ ا  اا ميزان المداوع ا       حمز الموضوع           
ميزان  1515008 01

 المداوع ا

التغيح اه 
األاول 

 اال تي طيف 

قيمف  ماتح يقيس
التغيح خ ل الع م اه 

أحادة العم ا 
الاعبف الته ت تفظ 

بص  سلطف النقد 
ألغحاض  الفلسطينيف

 ميزان المداوع ا

التغيح اه أحادة الذهب 
النقد  أو العم ا الاعبف 
الته ت تفظ بص  سلطف النقد 
بغحض مع لحف االخت الا 

والتغيح  ،اه ميزان المداوع ا
يعنه الفحق بين الحايد اه 

 .بدايف الع م ونص يف الع م

 حبعيف، اداحيف سح ا   الدولف دوالح أمحي همليون 
 فسنوي

 

ميزان  1515009 01
 المداوع ا

ا اه قيمف 
استثم ح 
 ال  اظف 

ماتح يقيس قيمف 
استثم ح ال  اظف 

المتبقه  وتمثل ايف
للمع م ا التح حيف 
اه األسصم والسنداا 

واألوحاق النقديف 
وأدواا سوق الم ل 
والمتتق ا الم ليف، 
ل ون تلك األدواا 
تندحج أيضً  ت ا 
االستثم ح المب تح 
 واألاول اال تي طيف

محموع ا اه األاول 
اه الخ حج  الفلسطينيف

وا اه الخاوم األحنبيف اه 
المتعلقف بأوحاق الدين  السطين

من % 11واألسصم بأقل من 
 حأسم ل التح ف

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 



 

31 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ميزان  1515010 01
 المداوع ا

ا اه قيمف 
االستثم ح 
 المب تح 

ماتح يقيس قيمف 
المب تح االستثم ح 

 هذه الفيف وتتمل
االستثم ح الذ  يمتلك 

ا  به بموحبه 
طحة أو قوة سي

تاويتيف اه 
ومن . الماسسف

الن  يف العمليف يتمثل 
معي ح التمييز لإلدحاج 

البند ضمن هذا 
ب مت ك المستثمح 

على % 11ل واله 
قل من األسصم األ

 الع ديف اه التح ف

محموع ا اه االستثم حاا 
ب تحة اه المالفلسطينيف 

ثم حاا الخ حج وا اه است
غيح المقيمين المب تحة اه 

المتعلقف ب الستثم ح  السطين
اه األاول ال قيقيف واألسصم 

من % 11بقيمف تزيد عن 
 حأسم ل التح ف

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 

ميزان  1515011 01
 المداوع ا

ا اه قيمف 
االستثم حاا 

 األخحى 

ماتح يقيس قيمف 
االستثم حاا األخحى 

  اف مع م ا  وتتمل
األاول والخاوم 

الم ليف غيح المدححف 
ت ا أ  من الفي ا 

الث ثف األخحى 
وأبحزه  العملف 

والودايع والقحوض 
بم  ايص  االعتم داا )

 (التح حيف

محموع ا اه األاول 
اه الخ حج  الفلسطينيف

ه الخاوم األحنبيف اه وا ا
الخ اف ب اليتم ن ا  السطين

التح حيف والقحوض والعملف 
والودايع وأ  استثم حاا أخحى 

 لم تذ ح

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 



 

30 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ميزان  1515012 01
 المداوع ا

ا اه قيمف 
الت وي ا 
الح حيف من 

 الخ حج

الفحق  ماتح يقيس
قيمف الت وي ا بين 

الح حيف المقبوضف من 
الخ حج وقيمف 

الت وي ا الح حيف 
 المداوعف للخ حج

الفحق اه التداق ا ذاا 
الط بع الح ح  االستص  ه 

المقبوضف من ( بدون مق بل)
غيح مقيمين والمداوعف لغيح 
 مقيمين على سبيل المس عدة

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

، حبعيف
 سنويف

 

ميزان  1515013 01
 المداوع ا

ا اه قيمف 
 ال س ب الح ح 

محموع  ماتح يقيس
قيم البنود الم ونف 

لل س ب الح ح  اه 
ميزان مداوع ا 

ا اه قيمف )ويتمل 
السلع، ا اه قيمف 
الخدم ا، ا اه 

قيمف الدخل وا اه 
قيمف الت وي ا 

 (الح حيف

محموع م ون ا ال س ب 
قيمف السلع، ا اه )الح ح  

ا اه قيمف الخدم ا، ا اه 
قيمف الدخل وا اه قيمف 

 (الت وي ا الح حيف

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
 اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 



 

39 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ميزان  1515014 01
 المداوع ا

ا اه قيمف 
ال س ب 
 الحأسم له

قيمف  ماتح يقيس
ذلك ال س ب الذ  
يسحل المع م ا 

االقتا ديف الوطنيف 
ذاا الط بع الحأسم له 

الته تحح  بين 
الوطنه االقتا د 

وب قه اقتا دي ا 
ويتمل . الع لم

الت وي ا الحأسم ليف 
وال ي زة أو التخلص 
من األاول غيح 
 المنتحف غيح الم ليف

الفحق اه التداق ا ذاا 
الط بع الحأسم له االستثم ح  

المقبوضف من ( بدون مق بل)
غيح مقيمين والمداوعف لغيح 
 مقيمين على سبيل المس عدة

 ، سح امسح السلع والخدم ا   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 

ميزان  1515015 01
 المداوع ا

ا اه قيمف 
 ال س ب الم له

ماتح يقيس قيمف 
ال س ب الم له 

المع م ا  ويتمل
اه األاول  التح حيف

والخاوم الم ليف 
ويقسم إلى .  الخ ححيف
االستثم ح : أحبع اي ا

المب تح واستثم ح 
اه األوحاق )ال  اظف 
واالستثم حاا ( الم ليف

وتتألف من )األخحى 
العم ا والودايع 

واالستثم ح ( والقحوض
اه األاول 
 اال تي طيف

محموع ا اه االستثم ح 
األحنبه المب تح وا اه 

ال  اظف وا اه  استثم حاا
االستثم حاا األخحى وا اه 

 األاول اال تي طيف

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 



 

33 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ميزان  1515016 01
 المداوع ا

ا اه قيمف 
الدخل من 

 الخ حج

الفحق  ماتح يقيس
بين الدخل المقبوض 

من غيح مقيمين 
والمداوع لغيح مقيمين 

تعويض ا اه  ل من 
دخل )الع ملين 

ودخل ( العمل
دخل حأس )االستثم ح 

 (الم ل

الفحق بين الدخل المقبوض 
من غيح مقيمين والمداوع 
لغيح مقيمين اه  ل من 

دخل )تعويض ا الع ملين 
ودخل االستثم ح ( العمل

 (دخل حأس الم ل)

 ، سح امسح األسع ح الح حيف الدولف دوالح أمحي همليون 
 اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 

ميزان  1515018 01
 المداوع ا

قيمف الا دحاا 
من السلع 
 والخدم ا

ماتح يقيس إحم له 
القيم الفعليف للسلع 
والخدم ا الته يتم 

تاديحه  خ حج الوطن 
وت سب قيمتص  على 

 (F.O.B)أس س 

محموع قيمف الا دحاا من 
 السلع والخدم ا

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 

ميزان  1515019 01
 المداوع ا

قيمف الميزان 
التح ح  

 الخدمه    

الفحق  ماتح يقيس
بين محموع قيمف 
الا دحاا من 

الخدم ا ومحموع 
قيمف الواحداا من 

 الخدم ا

الفحق بين محموع الا دحاا 
من الخدم ا ومحموع 
 الواحداا من الخدم ا

 سح ا، مسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي

 



 

34 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ميزان  1515020 01
 المداوع ا

قيمف الميزان 
 التح ح  السلعه    

الفحق  ماتح يقيس
بين محموع 

الا دحاا السلعيف 
ومحموع الواحداا 

 السلعيف

الفحق بين محموع الا دحاا 
السلعيف ومحموع الواحداا 

 السلعيف

 حبعيف، اداحيفسح ا    الدولف دوالح أمحي همليون 
 فسنوي

 

ميزان  1515021 01
 المداوع ا

قيمف الواحداا 
من السلع 
 والخدم ا

ماتح يقيس إحم له 
القيم الفعليف للسلع 

والخدم ا المستوحدة 
للبلد عن طحيق 
الموانئ البحيف 

والب حيف والحويف 
 سب القيمف 

(F.O.B) 

محموع قيمف الواحداا من 
 السلع والخدم ا

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

 حبعيف،
 فسنوي
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0104: إ ا  اا االستثم ح األحنبه       حمز الموضوع           
االستثم ح  0104110 01

 األحنبه
 استثم ح أحادة

 ال  اظف لغيح
المقيمين اه 
الماسس ا 
  الفلسطينيف

ماتح يقيس حايد 
استثم حاا الماسس ا 

أو األاحاد غيح 
المقيمين بنسبف أقل 

اه % 11من 
حأسم ل الماسس ا 

  الفلسطينيف

محموع أحادة استثم حاا 
الماسس ا أو األاحاد غيح 
المقيمين بنسبف أقل من 

اه حأسم ل الماسس ا % 11
، إض اف إلى الفلسطينيف

سنداا الدين الته أادحتص  
وامتل ص   نالسطيماسس ا 

أاحاد أو ماسس ا غيح 
 ينمقيم

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

  سنويف

االستثم ح  0104119 01
 األحنبه

 أحادة
 استثم حاا
 ال  اظف

 للماسس ا
اه  الفلسطينيف

ماسس ا غيح 
 مقيمف 

ماتح يقيس حايد 
الماسس ا  استثم حاا
بأقل من  الفلسطينيف

اه حأسم ل % 11
ماسس ا غيح مقيمف 

وحايد متتحي ا 
 الفلسطينيفالماسس ا 

من سنداا الدين 
المادحة من قبل غيح 

 مقيمف 

محموع أحادة استثم حاا 
بأقل  الفلسطينيفاسس ا الم
من حأسم ل % 11من 

ماسس ا غيح مقيمف اض اف 
الى حايد سنداا الدين 

المادحة اه الخ حج والته 
 السطينيفامتل تص  ماسس ا 

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

  سنويف



 

34 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

االستثم ح  0104113 01
 األحنبه

 أحادة
 االستثم ح
 األحنبه
 المب تح

للماسس ا 
اه  الفلسطينيف

ماسس ا غيح 
 مقيمف 

ماتح يقيس حايد 
ثم حاا الماسس ا است

% 11ب  الفلسطينيف
اأ ثح من حأسم ل 

 ماسس ا غيح مقيمف 

ثم حاا أحادة است محموع
ب  الفلسطينيفالماسس ا 

اأ ثح من حأسم ل % 11
 ماسس ا غيح مقيمف 

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

  سنويف

االستثم ح  0104114 01
 األحنبه

 أحادة
 االستثم ح
 لغيح المب تح

المقيمين اه 
الماسس ا 
  الفلسطينيف

ماتح يقيس حايد 
 استثم حاا الماسس ا

و األاحاد غيح أ
% 11المقيمين بنسبف 

اأ ثح اه حأسم ل 
 الفلسطينيفالماسس ا 

محموع أحادة استثم حاا 
و األاحاد غيح الماسس ا أ

اأ ثح % 11المقيمين بنسبف 
اه حأسم ل الماسس ا 

 الفلسطينيف

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

  سنويف

            



 

38 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

االستثم ح  0104111 01
 األحنبه

 أحادة
 االستثم حاا

األخحى لغيح 
المقيمين اه 
الماسس ا 
 الفلسطينيف

ماتح يقيس حايد 
االستثم حاا األخحى 
للماسس ا أو األاحاد 

مين، اه غيح المقي
الماسس ا 
وتتمل . الفلسطينيف

االيتم ن ا التح حيف 
الن تحف عن االستيحاد 
والقحوض من الخ حج 

والعملف والودايع 
األحنبيف اه 

الماسس ا الم ليف 
وأ   الفلسطينيف

استثم حاا أخحى لم 
تانف ضمن 

االستثم حاا الس بقف 
 المذ وحة 

محموع أحادة االستثم حاا 
األخحى للماسس ا أو األاحاد 

اسس ا غيح المقيمين  اه الم
 الفلسطينيف

 ، سح امسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

  سنويف



 

32 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

االستثم ح  0104114 01
 األحنبه

 أحادة
االستثم حاا 

 األخحى
 للماسس ا
اه  الفلسطينيف

ماسس ا غيح 
 مقيمف 

ماتح يقيس حايد 
 استثم حاا الماسس ا

األخحى  الفلسطينيف 
اه الماسس ا غيح 

المقيمف، وتتمل 
االيتم ن ا التح حيف 

الن تحف عن التاديح 
والقحوض الممنو ف 

لغيح مقيمين والودايع 
اه  الفلسطينيف

الماسس ا الم ليف 
 الخ ححيف 

محموع أحادة االستثم حاا 
األخحى للماسس ا 

اه ماسس ا غيح  الفلسطينيف
 مقيمف 

 سح ا، مسح   الدولف دوالح أمحي همليون 
  اداحيف

  سنويف

االستثم ح  0104118 01
 األحنبه

أحادة األاول 
 اال تي طيف

أحادة  ماتح يقيس
األاول الته ت ون 

خ ضعف لسيطحة 
السلطف النقديف، 

وي ون بإم  ن السلطف 
النقديف الواول إليص  

 بسصولف ألغحاض
ميزان المداوع ا 

خ ل إتع ح قايح، 
ويحب أن ت ون 
ق بلف محتبطف بعملف 

 للت ويل

الحايد نص يف الع م مطحو   
  . منه الحايد بدايف الع م

  فسنوي اداحيف سح ا   الدولف أمحي ه مليون دوالح
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0191: إ ا  اا التح حة الخ ححيف        حمز الموضوع           
التح حة  0191110 01

 الخ ححيف

إحم له قيمف 
الا دحاا 
الخدميف 

 الىالمحاودة 
 إسحاييل 

ماتح يقيس إحم له 
 لخدم اا قيمف

المادحة  المحاودة
إلى إسحاييل من 

خ ل اواتيح المق اف 
اقط وت سب على 

اس س القيمف 
(F.O.B ) 

يق س عن طحيق تحميع قيمف 
الا دحاا الخدميف المحاودة 
 من خ ل ا توحة المق ّاف اقط 

  فسنوي   اداحيف سح ا البنود الحييسف للخدم ا الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف

التح حة  0191119 01
 الخ ححيف

إحم له قيمف 
الا دحاا 
السلعيف 

 المحاودة

ماتح يقيس إحم له 
 المحاودة لسلعا فقيم

الته يتم تاديحه  
خ حج الوطن وت سب 

قيمتص  على أس س 
(F.O.B) 

يق س عن طحيق تحميع قيمف 
المحاودة  الا دحاا السلعيف

ا توحة )من ما دحه  المختلفف 
المق ّاف، تص دة المنتأ، 

ميعيف األخحى ال توف التح
 (مثل بي ن ا الزحاعف

األقس م، الفاول، المحموع ا الحييسف  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
 للنظ م المنسق

 ،فتصحي   اداحيف سح ا
 فسنوي

 

التح حة  0191113 01
 الخ ححيف

إحم له قيمف 
الواحداا 
الخدميف 

 منالمحاودة 
 إسحاييل 

ماتح يقيس إحم له 
لخدم ا اقيمف 

المستوحدة المحاودة 
للبلد من إسحاييل من 
خ ل ا توحة المق اف 
وت سب على أس س 

       القيمف
(C.I.F) 

يق س عن طحيق تحميع قيمف 
 المحاودة الواحداا الخدميف

 من ا توحة المق ّاف اقط 

  فسنوي   اداحيف سح ا للخدم ا البنود الحييسف الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه



 

41 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

التح حة  0191114 01
 الخ ححيف

إحم له قيمف 
الواحداا 
السلعيف 

 المحاودة

ماتح يقيس إحم له 
المحاودة لسلع ا فقيم

والمستوحدة للبلد عن 
طحيق الموانئ البحيف 

والب حيف والحويف 
  سب القيمف 

(C.I.F)    

قيمف  يق س عن طحيق تحميع
الواحداا السلعيف  سب 

ه  من الما دح وحود
ا توحة المق ّاف، )المختلفف 

البي ن الحمح ه، ال توف 
التحميعيف األخحى مثل 

ال صحب  ، المي ه، والزحاعف، 
 (ومتتق ا البتحول

األقس م، الفاول، المحموع ا الحييسف  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
 للنظ م المنسق

 ،فتصحي   اداحيف سح ا
 فسنوي

 

التح حة  0191111 01
 الخ ححيف

 حم التب دل 
التح ح  
 المحاود

محموع  ماتح يقيس
 المحاودة الا دحاا
 المحاودة والواحداا

مض ا   المحاودة الواحداا
 المحاودةالا دحاا اليص  

 ،تصحيف   اداحيف سح ا السلع والخدم ا الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
 سنويف

 

التح حة  0191114 01
 الخ ححيف

قيمف الميزان 
التح ح  
الخدمه 

المحاود مع 
 إسحاييل

الفحق ماتح يقيس 
بين محموع قيمف 

المحاودة الا دحاا 
من الخدم ا ومحموع 

 قيمف الواحداا
من  المحاودة

 الخدم ا اه اواتيح
 المق اف اقط

الا دحاا الخدميف المحاودة 
مطحو   منص  الواحداا 

 المحاودةالخدميف 

  فسنوي   اداحيف سح ا   الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف 



 

40 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

التح حة  0191118 01
 الخ ححيف

 
 

قيمف الميزان 
التح ح  السلعه 

 المحاود

الفحق ماتح يقيس 
بين محموع 

 الا دحاا السلعيف
ومحموع  المحاودة

الواحداا السلعيف 
المحاودة من خ ل 

 السح ا الحسميف
 

السلعيف المحاودة الا دحاا 
مطحو   منص  الواحداا 

 السلعيف المحاودة

 ،فتصحي   اداحيف سح ا   الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
 ف سنوي

 

التح حة  0191112 01
 الخ ححيف

 
 

المعونف المقدمف 
من أحل 

االلتزام ا 
والمداوع ا 

المتالف 
 ب لتح حة

 

إحم له ماتح يقيس 
المداوع ا 

وااللتزام ا من 
له المس عداا إحم 

من اةنم ييف الحسميف 
حميع الم ن ين 
 معونف من أحل 

 التح حة
 

محموع المس عداا اةنم ييف 
الحسميف والتداق ا الحسميف 

األخحى  من حميع الم ن ين 
الى الدول الن ميف  معونف من 

 أحل التح حة

الم نح، الدولف المتلقيف للمس عداا،  الدولف دوالح أمحي ه
يل، نوع المعونف، السي سف نوع التمو 

التح حيف والقوانين والتعدي ا على 
 القط ع ا المحتبطف ب لتح حة  إلخ

يتم ا تس به من 
منظمف  خ ل

التع ون 
االقتا د  

والتنميف
(OECD) 

 سنويف
 

 ااماتح من 
تنميف ال
 مستدامفال

8.a.1 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0191: إ ا  اا األسع ح واألحق م القي سيف        حمز الموضوع           
األسع ح  0191110 01

واألحق م 
 القي سيف 

الحقم القي سه 
 ألسع ح الحملف

س التغيحاا ماتح يقي
أسع ح الحملف بين اه 

اتحة  اتحة زمنيف تسمى
المق حنف وأخحى تسمى 
اتحة األس س، تعحف 
أسع ح الحملف على 

البيع )أنص  إع دة البيع 
للسلع ( دون ت ويل

الحديدة أو المستعملف 
إلى تح ح التحزيف أو 
إلى المستعملين اه 
المح الا الان عيف 

أو التح حيف أو 
و المصنيف الماسسيف أ

لغيحهم من تح ح 
، ويتتمل سعح الحملف

لى ضحيبف الحملف ع
القيمف المض اف 

 واحوح النقل 

مع دلف السبيح والته ت تسب 
المنسوب السعح  اه أسع ح 
اتحة المق حنف إلى أسع ح اتحة 
األس س مضحوبً  اه الوزن 
النسبه للسلعف أو المحموعف 
السلعيف من محموع األوزان 

 اه اتحة األس س

الزحاعف، ايد )المحموع ا الحييسيف  الدولف حقم قي سه
األسم ك، التعدين واستغ ل الم  حح، 

السلعف ، و (الان ع ا الت ويليف
 (م له، مستوحد، احم له)

، حبعيف مسح
 سنويف

 

األسع ح  0191119 01
واألحق م 
 القي سيف 

الحقم القي سه 
ألسع ح 
 المستصلك

س التغيحاا ماتح يقي
اه أسع ح السلع 
سلف والخدم ا ضمن 

المستصلك بين اتحة 
اتحة  زمنيف تسمى

المق حنف وأخحى تسمى 
 اتحة األس س

مع دلف السبيح والته ت تسب 
المنسوب السعح  اه أسع ح 
اتحة المق حنف إلى أسع ح اتحة 

اه الوزن  مضحوب ً األس س 
النسبه للسلعف أو المحموعف 
السلعيف من محموع األوزان 

 اه اتحة األس س

القدس  ،الدولف، المنطقف حقم قي سه
J1 

محموعف المواد )الحييسيف  أقس م اةنف ق
الغذاييف والمتحوب ا المحطبف، 

المتحوب ا ال  وليف والتبغ، المس ن 
 ...(ومستلزم ته، 

، تصحيف  مسح
 سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

األسع ح  0191113 01
واألحق م 
 القي سيف 

الحقم القي سه 
 ألسع ح المنتج

س التغيحاا ماتح يقي
أسع ح المنتج بين اه 

اتحة  اتحة زمنيف تسمى
المق حنف وأخحى تسمى 
اتحة األس س، تعحف 
أسع ح المنتحين بـأنص  
األسع ح الته يتلق ه  
المنتج من المتتح  
لق   و دة من سلعف 
أو خدمف، مخاومً  
منص  ضحيبف القيمف 
المض اف، أو أيف 
ضحايب مقتطعف 

أخحى توضع على 
ا توحة المتتح ، وغيح 
 ت ملف أيف ت  ليف نقل

والته ت تسب  مع دلف السبيح
المنسوب السعح  اه أسع ح 
اتحة المق حنف إلى أسع ح اتحة 
األس س مضحوبً  اه الوزن 
النسبه للسلعف أو المحموعف 
السلعيف من محموع األوزان 

 اه اتحة األس س

الزحاعف، ايد )المحموع ا الحييسيف  الدولف حقم قي سه
األسم ك، التعدين واستغ ل الم  حح، 

السلعف و  ،(الت ويليفالان ع ا 
 (م له، مادح، احم له)

، تصحيف  مسح
 سنويف

 

األسع ح  0191114 01
واألحق م 
 القي سيف 

الحقم القي سه 
ألسع ح ت  ليف 
إنت   تب  ا 

المي ه والاحف 
 الا ه

 ماتح يقيس 
التغيحاا اه أسع ح 

السلع والخدم ا 
الداخلف اه إنت   

ي ه تب  ا الم
والمح ح  بين اتحة 

اتحة  تسمى زمنيف
المق حنف وأخحى تسمى 

 اتحة األس س

مع دلف السبيح والته ت تسب 
المنسوب السعح  اه أسع ح 
اتحة المق حنف إلى أسع ح اتحة 
األس س مضحوبً  اه الوزن 
النسبه للسلعف أو المحموعف 
السلعيف من محموع األوزان 

 اه اتحة األس س

 الضفف الغحبيف حقم قي سه
 
 
 
 

ال فحي ا، مواد )الحزييف المحموع ا 
، إسفلا ومنتح ته، الطمم
المحموع ا الحزييف ، و (الخ...من هل،

 (الخ...تب  ا المي ه، خزان ا المي ه،)

، تصحيف مسح
 سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

األسع ح  0191111 01
واألحق م 
 القي سيف 

الحقم القي سه 
 لت  ليف البن  

س التغيحاا ماتح يقي
اه أسع ح السلع 

 والخدم ا المستخدمف
نت   المب نه بين اه إ

اتحة  اتحة زمنيف تسمى
المق حنف وأخحى تسمى 

 اتحة األس س

مع دلف السبيح والته ت تسب 
المنسوب السعح  اه أسع ح 
اتحة المق حنف إلى أسع ح اتحة 
األس س مضحوبً  اه الوزن 
النسبه للسلعف أو المحموعف 
السلعيف من محموع األوزان 

 اه اتحة األس س

الخ م ا والمواد )المحموع ا الحييسيف  ضفف الغحبيفال حقم قي سه
ح األوليف، استيح ح المعداا، أحو 

مب نه ) نوع المبنى، و (وت  ليف عم ل
، غيح س نيف، س نيف وغيح س نيف
 (س نيف

، تصحيف مسح
 سنويف

 

األسع ح  0191114 01
واألحق م 
 القي سيف 

الحقم القي سه 
 لت  ليف الطحق

س التغيحاا ماتح يقي
أسع ح السلع اه 

 والخدم ا الداخلف اه
إنت   الطحق بين اتحة 

اتحة  زمنيف تسمى
المق حنف وأخحى تسمى 

 اتحة األس س

مع دلف السبيح والته ت تسب 
المنسوب السعح  اه أسع ح 
اتحة المق حنف إلى أسع ح اتحة 
األس س مضحوبً  اه الوزن 
النسبه للسلعف أو المحموعف 
السلعيف من محموع األوزان 

 ه اتحة األس سا

طحق زحاعيف، اي نف ) نوع الطحيق الضفف الغحبيف حقم قي سه
 تطويح طحق بلديف، طحق بلديف،

اي نف طحق خ ححيف، تطويح طحق 
 لمحموع ا الحييسيفوا ،(خ ححيف

استيح ح  الخ م ا والمواد األوليف،)
أحوح  أحوح وت  ليف عم ل، معداا،

ت  ليف تتغيل معداا  مواا ا،
 (واي نف

، تصحيف حمس
 سنويف

 

األسع ح  0191118 01
واألحق م 
 القي سيف 

الحقم القي سه 
ل مي ا اةنت ج 

 الان عه

س التغيحاا ماتح يقي
اه  مي ا اةنت ج 

ين اتحة الان عه ب
اتحة  زمنيف تسمى

المق حنف وأخحى تسمى 
 اتحة األس س

مع دلف السبيح والته ت تسب 
منسوب  مي ا اةنت ج اه 

إلى اتحة األس س اتحة المق حنف 
 مضحوبً  اه الوزن النسبه

 من محموع للنت ط الان عه
اه أوزان األنتطف الان عيف 

 اتحة األس س

التعدين )المحموع ا الحييسيف  الدولف حقم قي سه
واستغ ل الم  حح، الان عف 

الت ويليف، إنت ج وحمع وتوزيع ال صحب   
 (والمي ه

، تصحيف مسح
 سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

األسع ح  0191112 01
واألحق م 
 القي سيف 

نسبف التغيح اه 
 الحقم القي سه

مقداح  ماتح يقيس
التغيح اه الحقم 

 القي سه

ت سب بقسمف الحقم القي سه 
لفتحة م  على الحقم القي سه 

م يف بلفتحة المق حنف مضحوب  
 ثم طحح م يف

القدس ، الدولف، المنطقف نسبف
J1 

، تصحيف مسح  
حبعيف، 
ناف 
سنويف، 
 سنويف

 

01 0191112 

 
األسع ح 
واألحق م 
 القي سيف

متوسط سعح 
 المستصلك

متوسط ماتح يقيس 
السعح الذ  يداعه 
المستصل ين مق بل 

 اولصم على سلعف 
أو خدمف لتلبيف 

 .ا تي ح تصم
 

محموع  ي سب بقسمف
 األسع ح على عدده  

 

 تيقل اسحاييله
(NIS) 

الدولف، المنطقف، القدس 
J1 

تصحيف،  مسح السلعف
 سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0131: إ ا  اا اةنت  اا والمنتآا         حمز الموضوع           
 االنت  اا 0131110 01

 والمنتآا

إحم له قيمف 
اةنف ق على 

الاي نف الح حيف 
 على المب نه

ماتح يقيس قيمف 
اةنف ق على الاي نف 

 للمب نه الح حيف

محموع قيمف اةنف ق على 
 الح حيف اه المبنىالاي نف 

  فسنوي مسح   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

 االنت  اا 0131119 01
 والمنتآا

إحم له قيمف 
اةنف ق على 

الاي نف 
الحأسم ليف على 

 المب نه

ماتح يقيس قيمف 
اةنف ق على الاي نف 

 للمب نه الحأسم ليف

محموع قيمف اةنف ق على 
 الاي نف الحأسم ليف اه المبنى

  فسنوي مسح   الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف 

 االنت  اا 0131113 01
 والمنتآا

إحم له قيمف 
اةنف ق على 
انت   المب نه 

الحديدة 
واةض ا ا 
 على المب نه

ماتح يقيس إحم له 
الت  ليف المنفقف على 
إنت   المب نه الحديدة 

واةض ا ا على 
 المب نه

إحم له الت  ليف المنفقف على 
إنت   المب نه الحديدة 

 واةض ا ا على المب نه

استخدام  ،  لف المبنى ،نوع المبنى ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف
 مل يف المبنى، المبنى

  فسنوي مسح

 االنت  اا 0131114 01
 والمنتآا

عدد الع ملين 
بأحح اه 
ماسس ا 
أنتطف 

 االنت  اا

عدد ماتح يقيس 
الع ملين بأحح اه 

أنتطف ماسس ا 
 االنت  اا

محموع عدد الع ملين بأحح 
اه ماسس ا أنتطف 

 االنت  اا

 مسح النت ط االقتا د  على ال د الث نه ، المنطقفالدولف عدد

 

 سنويف

 

 

 ل خمس  تعداد
 سنواا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 االنت  اا 0131111 01
 والمنتآا

عدد الع ملين 
اه ماسس ا 

أنتطف 
 االنت  اا

عدد ماتح يقيس 
 ماسس ا اه الع ملين

 أنتطف االنت  اا

محموع عدد الع ملين اه 
 أنتطف االنت  ااماسس ا 

 مسح النت ط االقتا د  على ال د الث نه  ، المنطقفالدولف عدد

 

 فسنوي

 

 

 ل خمس  تعداد
 سنواا

 

 االنت  اا 0131114 01
 والمنتآا

ماتح يحاد عدد  اعدد المنتآ
 االمنتآ

ال  لف العمليف، المل يف، التنظيم  الدولف عدد امحموع عدد المنتآ
االقتا د ، ال ي ن الق نونه، النت ط 

 االقتا د ، واي ا  حم العم لف 

 ل خمس  تعداد
 سنواا

 

 االنت  اا 0131118 01
 والمنتآا

عدد الماسس ا 
اه أنتطف 
 االنت  اا

عدد ماتح يقيس 
الماسس ا اه أنتطف 

 االنت  اا

محموع عدد الماسس ا اه 
 أنتطف االنت  اا

 مسح النت ط االقتا د  على ال د الث نه  ، المنطقفالدولف عدد

 

 فسنوي

 

 

 ل خمس  تعداد
 سنواا

 

 االنت  اا 0131112 01
 والمنتآا

عدد الو داا 
الس نيف 

 المحخاف 

عدد ماتح يقيس 
الو داا الس نيف 

 المحخاف 

محموع عدد الو داا الس نيف 
 المحخاف 

و داا س نيف ، و داا س نيف حديدة الم  اظفالدولف،  عدد
 ،و  لف غوث) :الحصف الم ن ف، ق يمف
، (أخحى ،محلس قحو  ،بلديف ،تنظيم

، غيح س نه، س نه: )استخدام المبنى
خ ص، ) :مل يف المبنى، (أسواح

  ومه، سلطف م ليف، تع ونه، 
 (خيح ، أخحى

 

  فحبعي اداحيف سح ا

 االنت  اا 0131112 01
 والمنتآا

عدد حخص 
 البن   الا دحة

عدد ماتح يقيس 
 حخص البن   الا دحة

محموع عدد حخص البن   
 الا دحة

، غيح س نه، س نه: )المبنى استخدام الم  اظفالدولف،  عدد
 ،و  لف غوث) :الحصف الم ن ف، (أسواح
، (أخحى ،محلس قحو  ،بلديف ،تنظيم

خ ص،   ومه، ) :مل يف المبنى
 (سلطف م ليف، تع ونه، خيح ، أخحى

 

  فحبعي اداحيف سح ا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

01 0131101 

 
 االنت  اا
 والمنتآا

قيمف االستص ك 
الوسيط 

لماسس ا 
أنتطف 

 االنت  اا

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

العمليف اةنت حيف اه 
 أنتطفماسس ا 

اةنت  اا بم  ايص  
مست ق ا المق ولين 

 الفحعيين

محموع مستلزم ا اةنت ج 
السلعيف والماحوا ا 
ومست ق ا المق وليين 
الفحعيين وتقيم بأسع ح 

المتتحين، والته تعحف بأنص  
سعح المنتج مض اً  إليه 

هوامش النقل وهوامش تح حة 
 الحملف والتحزيف

  فسنوي مسح النت ط االقتا د  على ال د الث نه  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

 االنت  اا 0131100 01
 والمنتآا

قيمف تعويض ا 
الع ملين اه 
ماسس ا 
أنتطف 

 االنت  اا

ماتح يقيس محموع 
قيمف األحوح النقديف 

والعينيف اه 
الماسس ا، بم  اه 
ذلك المس هم ا اه 
الضم ن االحتم عه، 

ع مل تداع أل  والته 
مق بل عمل  بأحح
       ياديه

إحم له قيمف األحوح النقديف 
والعينيف اه الماسس ا، بم  

اه ذلك المس هم ا اه 
والته الضم ن االحتم عه، 

مق بل  ع مل بأححتداع أل  
اه ماسس ا  عمل ياديه

 أنتطف االنت  اا

  سنويف مسح  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

 االنت  اا 0131109 01
 والمنتآا

مس  ف محموع 
الو داا 
 الس نيف

ماتح يقيس محموع 
مس  ف الو داا 

 الس نيف

هو تحميع مس   ا الو داا 
 الس نيف الواحدة اه الحخص

2م ألف
و داا س نيف ، و داا س نيف حديدة  ، الم  اظفالدولف 

 ،و  لف غوث) :الحصف الم ن ف، ق يمف
، (أخحى ،محلس قحو  ،بلديف ،تنظيم

، غيح س نه، س نه): استخدام المبنى
خ ص، ) :مل يف المبنى، (أسواح

  ومه، سلطف م ليف، تع ونه، 
 (خيح ، أخحى

  فحبعي اداحيف سح ا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 االنت  اا 0131103 01
 والمنتآا

مس  ف المب نه 
 المحخاف

ماتح يقيس مس  ف 
المب نه ب  اف أنواعص  
الته  الا على 
تحخيص للبن   من 
 الحص ا المختاف

المب نه ب  اف محموع مس  ف 
أنواعص  الته  الا على 
تحخيص للبن   من الحص ا 

 المختاف

2م ألف
 ،و  لف غوث) :للحخاف الحصف الم ن ف الم  اظفالدولف،  

، (أخحى ،محلس قحو  ،بلديف ،تنظيم
، غيح س نه، س نه: )استخدام المبنى

خ ص، ) :، مل يف المبنى(أسواح
  ومه، سلطف م ليف، تع ونه، 

 (خيح ، أخحى

  حبعيف اداحيفسح ا  

 االنت  اا 1530014 15
 والمنتآا

القيمف السوقيف 
لألال بدايف 

الع م اه 
ماسس ا 
 االنت  اا
 والمنتآا

ماتح يقيس إحم له 
القيمف المقدحة لألال 

 بدايف الع م

تقديح قيمف األال اه السوق 
 بدايف الع م

  سنويف  مسح  ال د الث نه النت ط االقتا د  على الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه

 االنت  اا 1530015 15
 والمنتآا

القيمف السوقيف 
نص يف الع م اه 

ماسس ا 
 االنت  اا
  والمنتآا

ماتح يقيس قيمف 
األال بدايف الع م 
مض اً  اليص   قيمف 
األاول المتتحاة و 

واةض ا ا 
والت سين ا الحأسم ليف 
مطحو ً  منص   قيمف 

األاول المب عف 
الت لف والمفقود وقيمف 

واةهت ك على 
 األال لنفس الع م

محموع القيمف المقدحة بدايف 
الع م لألال و قيمف األاول 

المتتحاة و قيمف األاول 
المنتحف اه الماسسف 

واةض ا ا والت سين ا 
الحأسم ليف مطحو ً  منه قيمف 
األاول المب عف قيمف الت لف 

والمفقود وقيمف اةهت ك 
 السنو  لألال

  سنويف  مسح  النت ط االقتا د  على ال د الث نه الدولف، المنطقف لف دوالح أمحي هأ

            



 

11 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0131: إ ا  اا النقل        حمز الموضوع          
طول تب ف  النقل 1535001 15

 الطحق 

طول ماتح يقيس 
 تب ف الطحق

حييسه، اقليمه، م له،  ) نوع الطحيق الدولف  م  محموع أطوال تب ف الطحق 
 (طحق غيح معبدة

  سنويف   اداحيف سح ا

عدد السي حاا  النقل 1535002 01
المخااف 
للتدحيب اه 
مداحس تعليم 
 قي دة السي حاا

عدد ماتح يقيس 
السي حاا المخااف 
للتدحيب اه مداحس 
 تعليم قي دة السي حاا

محموع عدد السي حاا 
المخااف للتدحيب اه 

 قي دة السي حاا مداحس تعليم

الم  اظف اه الضفف  عدد
 الغحبيف 

 ،سي حاا خ اف) نوع المح بف
، دحاح ا ن حيف "ت  سه" سي حاا أححة

ودحاح ا ن حيف اغيحة، ب ا ا 
خاوايف، ب ا ا عموميف، 
مقطوحاا وناف مقطوحاا، ححاحاا 
زحاعيف، ححاحاا، ت  ن ا وسي حاا 

  ( تح حيف، مح ب ا أخحى

 

  سنويف   اداحيف سح ا

عدد ال حاح ا  النقل  1535003 01
 المحخاف

عدد ماتح يقيس 
 ال حاح ا المحخاف

محموع عدد ال حاح ا 
 المحخاف

الم  اظف اه الضفف  عدد
 الغحبيف 

بيع المح ب ا ذاا ) نوع ال حاج
الم ح  ا، اي نف واا ح المح ب ا 

 (ذاا الم ح  ا

  سنويف   اداحيف سح ا

المدحبين عدد  النقل  1535004 01
اه مداحس 
تعليم قي دة 
 السي حاا

عدد ماتح يقيس 
المدحبين اه مداحس 
 تعليم قي دة السي حاا

محموع عدد المدحبين اه 
 مداحس تعليم قي دة السي حاا

الم  اظف اه الضفف  عدد
 الغحبيف 

  سنويف   اداحيف سح ا  



 

10 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد المح ب ا  النقل  1535005 01
 المحخاف 

عدد  ماتح يقيس
 المح ب ا المحخاف 

محموع عدد المح ب ا 
 المحخاف 

م  اظف اه الضفف ال عدد
 الغحبيف 

 ،سي حاا خ اف) نوع المح بف
، دحاح ا ن حيف "ت  سه" سي حاا أححة

ودحاح ا ن حيف اغيحة، ب ا ا 
خاوايف، ب ا ا عموميف، 
مقطوحاا وناف مقطوحاا، ححاحاا 
زحاعيف، ححاحاا، ت  ن ا وسي حاا 

  ( ، مح ب ا أخحىتح حيف

 

  سنويف   اداحيف سح ا

عدد المح ب ا  النقل  1535006 01
المسحلف للمحة 

 األولى

ماتح يقيس عدد 
المح ب ا المسحلف 

ت حيخ للمحة االولى و 
التسحيل األول 

للمح بف، بوافص  
مح بف حديدة اه 
سحل المح ب ا، 
بغض النظح عن 
حنسيف السحل هو 

الت حيخ الذ  دون ايه 
التسحيل اه م تب 

ان . تسحيل المح ب ا
تسحيل مح بف 

مستعملف مستوحدة، 
ليس هو التسحيل 

ول بل يحب أن األ
     يعتبح اع دة تسحيل

محموع عدد المح ب ا 
المحخاف المسحلف للمحة 

 األولى

 ،سي حاا خ اف) نوع المح بف المنطقف، الم  اظف  عدد
، دحاح ا ن حيف "ت  سه" سي حاا أححة
ن حيف اغيحة، ب ا ا ودحاح ا 

خاوايف، ب ا ا عموميف، 
مقطوحاا وناف مقطوحاا، ححاحاا 
زحاعيف، ححاحاا، ت  ن ا وسي حاا 

  ( تح حيف، مح ب ا أخحى

 

  سنويف   اداحيف سح ا



 

19 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد المس احين  النقل  1535007 01
 اه ح لف حويف

 ماتح يقيس عدد
المس احين ب ستثن   

ط قم الط يحة، 
األطف ل    وب ستثن
اقل من )الحضع 
 (سنتين

عدد المس احين اه  محموع
 ح لف حويف

  سنويف   اداحيف سح ا  الدولف عدد

عدد الما بين  النقل 1535008 01
اه  وادث 

 الطحق

ماتح يقيس عدد 
الما بين نتيحف 
  وادث الطحق

محموع عدد الما بين نتيحف 
  وادث الطحق

إا ب ا بسيطف، )نوع االا بف  الضفف الغحبيف عدد
 (إا ب ا خطيحة، إا ب ا ق تلف

  سنويف   اداحيف سح ا

عدد الما بين  النقل 1535009 01
اه  وادث 
الطحق من 

األطف ل دون 
سن الس بعف اه 

 السطين

ماتح يقيس عدد 
الما بين اه  وادث 
الطحق من األطف ل 

دون سن الس بعف اه 
 السطين

محموع عدد الما بين اه 
 وادث الطحق من األطف ل 

 السطيندون سن الس بعف اه 

إا ب ا بسيطف، )نوع اةا بف  الدولف، المنطقف عدد
 (إا ب ا خطيحة، إا ب ا ق تلف

  سنويف   اداحيف سح ا

عدد  وادث  النقل 1535010 01
 الطحق

ماتح يقيس عدد 
  وادث الطحق

إا ب ا بسيطف، )نوع اةا بف  الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد محموع عدد  وادث الطحق
، (إا ب ا خطيحة، إا ب ا ق تلف

 التصح

  سنويف   اداحيف سح ا

عدد حخص  النقل 1535011 01
 السي قف الا دحة 

عدد ماتح يقيس 
حخص السي قف 

 الا دحة 

محموع عدد حخص السي قف 
 الا دحة 

الضفف  اه الم  اظف  عدد
 الغحبيف 

  سنويف   اداحيف سح ا ، دححف الحخاف، اي ا العمحالسنف

عدد مداحس  النقل  1535012 01
تعليم قي دة 
 السي حاا

عدد  ماتح يقيس
مداحس تعليم قي دة 

 السي حاا

محموع عدد مداحس تعليم 
 قي دة السي حاا

الم  اظف اه الضفف  عدد
 الغحبيف 

  سنويف   اداحيف سح ا  



 

13 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

مق عد عدد  النقل  1535013 01
المس احين 

 المتواحة

محموع  ماتح يقيس
مق عد المس احين 

المت  ف لل حز، بين 
 ل مط حين اه 
مح لف الطيحان 

، ب ستثن   الوا دة
المق عد غيح المتواحة 
ل مل الح  ب بسبب 
وزن الوقود أو وزن 

 أ م ل أخحى

عدد المق عد المت  ف  محموع
 اه ح لف حويف

  سنويف   اداحيف سح ا   الدولف عدد

المح ب ا  معدل النقل  1535014 01
المحخاف ل ل 

 نسمف ألف

ماتح يحاد  حم 
 ي زة الس  ن 

 للمح ب ا المحخاف

قسمف عدد المح ب ا ي سب ب
 المحخاف على عدد الس  ن

 مضحوب  المقدح لنفس السنف
 بألف

 ،سي حاا خ اف) نوع المح بف ، المنطقفالدولف ألف نسمف/ معدل، مح بف
، دحاح ا ن حيف "ت  سه" أححةسي حاا 

ودحاح ا ن حيف اغيحة، ب ا ا 
خاوايف، ب ا ا عموميف، 
مقطوحاا وناف مقطوحاا، ححاحاا 
زحاعيف، ححاحاا، ت  ن ا وسي حاا 

  ( تح حيف، مح ب ا أخحى

 

  سنويف   اداحيف سح ا

            



 

14 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0134: النقل والتخزين       حمز الموضوع          
01 

 

عدد الع ملين  النقل والتخزين  0134110
بأحح اه 
ماسس ا 

أنتطف النقل 
 والتخزين  

عدد ماتح يقيس 
اه الع ملين بأحح 

ماسس ا أنتطف 
 النقل والتخزين 

محموع عدد الع ملين بأحح 
اه ماسس ا أنتطف النقل 

 والتخزين

 مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف عدد

 

  فسنوي

 

 

01 0134119 

 
عدد الع ملين  النقل والتخزين 

اه ماسس ا 
انتطف النقل 

 والتخزين

عدد  ماتح يقيس
الع ملين اه انتطف 

 النقل والتخزين 

محموع عدد الع ملين اه 
 انتطف النقل والتخزين

 مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

  فسنوي

 

 

عدد ماسس ا  النقل والتخزين  0134113 01
انتطف النقل 

 والتخزين 

عدد  ماتح يقيس
ماسس ا انتطف 
 النقل والتخزين 

محموع عدد ماسس ا انتطف 
 النقل والتخزين 

 مسح  على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

  فسنوي

 

 

قيمف االستص ك  النقل والتخزين  0134114 01
الوسيط اه 
ماسس ا 

انتطف النقل 
 والتخزين 

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

العمليف اةنت حيف اه 
 انتطف النقل والتخزين 

محموع مستلزم ا اةنت ج 
السلعيف والماحوا ا وتقيم 
بأسع ح المتتحين، والته 

سعح المنتج  تعحف بأنص 
مض اً  إليه هوامش النقل 

وهوامش تح حة الحملف 
 والتحزيف

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف



 

11 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

قيمف االنت ج اه  النقل والتخزين  0134111 01
ماسس ا 

انتطف النقل 
 والتخزين 

ماتح يقيس قيمف 
المنتح ا النص ييف من 

لتخزين انتطف النقل وا
يتم استخدامص  والته 

من قبل و داا أخحى 
ألغحاض االستص ك 

ذاتًي  أو لغ ي ا 
الت وين الحأسم له 
الث با اةحم له 

 الذاته

محموع قيمف السلع والخدم ا 
الته تنتحص  ماسس ا النقل 
والتخزين خ ل اتحة زمنيف 
معينف ويتمل ذلك السلع 

ام لخدم ا المنتحف ل ستخدوا
 الذاته

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

القيمف المض اف  النقل والتخزين  0134114 01
اه ماسس ا 
انتطف النقل 

 والتخزين 

ماتح يقيس القيمف 
المتولدة أليف و دة 
تم حس أ  نت ط 
إنت حه اه أنتطف 

 النقل والتخزين 

االستص ك  ي سب بطحح
 الوسيط من إحم له اةنت ج
اه ماسس ا انتطف النقل 

 والتخزين 

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

قيمف تعويض ا  النقل والتخزين  0134118 01
الع ملين اه 
ماسس ا 

أنتطف النقل 
 والتخزين  

ماتح يقيس محموع 
قيمف االحوح النقديف 

والعينيف اه 
الماسس ا، بم  اه 
ذلك المس هم ا اه 
الضم ن االحتم عه، 

ع مل تداع أل  والته 
مق بل عمل بأحح 
 ياديه

إحم له قيمف األحوح النقديف 
والعينيف اه الماسس ا، بم  

اه ذلك المس هم ا اه 
والته الضم ن االحتم عه، 

مق بل  ع مل بأححتداع أل  
اه ماسس ا  عمل ياديه

 النقل والتخزين  أنتطف 

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف



 

14 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

القيمف السوقيف  النقل والتخزين 0134112 01
لألال بدايف 

الع م اه 
 ماسس ا
النقل  انتطف

 .والتخزين

ماتح يقيس إحم له 
لألال القيمف المقدحة 

 بدايف الع م

تقديح قيمف األال اه السوق 
 بدايف الع م

  سنويف  مسح   ال د الث نهعلى  النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه

القيمف السوقيف  النقل والتخزين  0134112 01
نص يف الع م اه 

 ماسس ا
النقل  انتطف

 .والتخزين
 

ماتح يقيس قيمف 
 األال بدايف الع م
مض اً  اليص   قيمف 
األاول المتتحاة و 

واةض ا ا 
والت سين ا الحأسم ليف 
مطحو ً  منص   قيمف 

األاول المب عف 
وقيمف الت لف والمفقود 

واةهت ك على 
 األال لنفس الع م

محموع القيمف المقدحة بدايف 
الع م لألال و قيمف األاول 

المتتحاة و قيمف األاول 
المنتحف اه الماسسف 

ض ا ا والت سين ا واة
الحأسم ليف مطحو ً  منه قيمف 
األاول المب عف قيمف الت لف 

والمفقود وقيمف اةهت ك 
 السنو  لألال

  سنويف  مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه

            



 

18 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0138: إ ا  اا النقل لقط ع خ حج المنتآا       حمز الموضوع           
النقل لقط ع  0138110 01

 اآخ حج المنت

إحم له القيمف 
المض اف لقط ع 

خ حج )النقل 
 (المنتآا

ماتح يقيس القيمف 
المتولدة أليف و دة 
تم حس أ  نت ط 
إنت حه اه قط ع 

 النقل خ حج المنتآا

 مطحو    االستص ك الوسيط
لقط ع  إحم له اةنت ج همن

 (خ حج المنتآا)النقل 

  فسنوي مسح أنتطف النقل خ حج المنتآا الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف

النقل لقط ع  0138119 01
 اآخ حج المنت

عدد الع ملين 
اه قط ع النقل 

خ حج )
 (المنتآا

عدد ماتح يقيس 
الع ملين اه قط ع 

خ حج )النقل 
 (المنتآا

محموع عدد الع ملين اه 
 (خ حج المنتآا)قط ع النقل 

  سنويف مسح أنتطف النقل خ حج المنتآا ، المنطقفالدولف عدد

النقل لقط ع  0138113 01
 اآخ حج المنت

عدد المح ب ا 
اه قط ع النقل 

خ حج )
 (المنتآا

عدد ماتح يقيس 
المح ب ا اه قط ع 

خ حج )النقل 
 (المنتآا

 محموع عدد المح ب ا اه
 (خ حج المنتآا)قط ع النقل 

مح ب ا نقل  ،مح ب ا نقل الح  ب ، المنطقفالدولف عدد
 البض يع

  سنويف مسح

النقل لقط ع  0138114 01
 اآخ حج المنت

ا يض التتغيل 
لقط ع النقل 

خ حج )
 (المنتآا

احم له  ماتح يقيس
القيمف المض اف 

ب ألسع ح األس سيف 
مطحو ً  منص  احم له 
تعويض ا الع ملين 

بم  ايص  التعويض ا )
المداوعف لغيح 

، ومطحو   (المقيمين
منص  الضحايب ن قص 

االع ن ا على 
 االنت ج

القيمف المض اف مطحو   منص  
احم له تعويض ا الع ملين 

االع ن ا على و الضحايب و 
 االنت ج

  سنويف   مسح أنتطف النقل خ حج المنتآا ، المنطقف الدولف دوالح أمحي ه ألف



 

12 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

النقل لقط ع  0138111 01
 اآخ حج المنت

قيمف االستص ك 
الوسيط لقط ع 

خ حج )النقل 
 (المنتآا

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

العمليف اةنت حيف اه 
قط ع النقل خ حج 

 المنتآا

محموع مستلزم ا اةنت ج 
السلعيف والماحوا ا وتقيم 

 بأسع ح المتتحين

  سنويف مسح أنتطف النقل خ حج المنتآا الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف

النقل لقط ع  0138114 01
 اآخ حج المنت

قيمف االنت ج 
لقط ع النقل 

خ حج )
 (المنتآا

ماتح يقيس قيمف 
المنتح ا النص ييف من 
الخدم ا المنتحف من 
قبل قط ع النقل خ حج 

المنتآا والته يتم 
استخدامص  من قبل 

و داا أخحى 
ألغحاض االستص ك 

ذاتًي  أو لغ ي ا 
الت وين الحأسم له 
الث با اةحم له 

 الذاته

محموع قيمف السلع والخدم ا 
الته تنتحص  ماسس ا النقل 
خ حج المنتآا خ ل اتحة 

منيف معينف ويتمل ذلك ز 
السلع والخدم ا المنتحف 

 ل ستخدام الذاته

  سنويف مسح أنتطف النقل خ حج المنتآا الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف



 

12 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

النقل لقط ع  0138118 01
 اآخ حج المنت

قيمف الضحايب 
على االنت ج 
لقط ع النقل 

خ حج )
 (المنتآا

هه مداوع ا نقديف 
أو عينيف احب حيف 

ودون مق بل يداعص  
المنتحون الى 
. ال  ومف الع مف

وتتألف من ضحايب 
على المنتح ا تداع 
على السلع والخدم ا 
عند انت حص  أو بيعص  
أو تاحيفص ، ومن 
ضحايب أخحى على 

االنت ج يداعص  المنتج 
المقيم نتيحف مم حسته 

 لعمليف االنت ج

محموع قيمف المب لغ الته 
  ومف يداعص  المنتحون الى ال
خ ل اتحة زمنيف معينف 

ويتمل ذلك الضحايب على 
 االنت ج    

  سنويف مسح أنتطف النقل خ حج المنتآا ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

النقل لقط ع  0138112 01
 اآخ حج المنت

القيمف السوقيف 
لألال بدايف 
الع م لقط ع 

خ حج )النقل 
 (المنتآا

 

ماتح يقيس إحم له 
المقدحة لألال القيمف 

 بدايف الع م

تقديح قيمف األال اه السوق 
 بدايف الع م

 ألف دوالح أمحي ه
 

المح بف، اآلالا )نوع األال  الدولف، المنطقف
مح ب ا نقل )، ونوع النقل (والمعداا

 (الح  ب، مح ب ا نقل البض يع
 

  سنويف مسح



 

41 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

النقل لقط ع  0138112 01
 اآخ حج المنت

القيمف السوقيف 
الع م  نص يف

لقط ع النقل 
خ حج )

 (المنتآا
 

ماتح يقيس قيمف 
األال بدايف الع م 
مض اً  اليص   قيمف 
األاول المتتحاة و 

واةض ا ا 
والت سين ا الحأسم ليف 
مطحو ً  منص   قيمف 

األاول المب عف 
وقيمف الت لف والمفقود 

واةهت ك على 
 األال لنفس الع م

محموع القيمف المقدحة بدايف 
لألال و قيمف األاول  الع م

المتتحاة و قيمف األاول 
المنتحف اه الماسسف 

واةض ا ا والت سين ا 
الحأسم ليف مطحو ً  منه قيمف 
األاول المب عف قيمف الت لف 

والمفقود وقيمف اةهت ك 
 السنو  لألال

 الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
 

المح بف، اآلالا )نوع األال 
مح ب ا نقل )قل ، ونوع الن(والمعداا

 (الح  ب، مح ب ا نقل البض يع
 

  سنويف مسح

النقل لقط ع  1537010 01
 اآخ حج المنت

قيمف تعويض ا 
 الع ملين 

اه انتطف )
النقل خ حج 

 (المنت ا

محموع  ماتح يقيس
األحوح النقديف 

والعينيف، بم  اه ذلك 
المس هم ا اه 

الضم ن االحتم عه، 
والته تداع أل  ع مل 

 . مق بل عمل ياديه

محموع األحوح النقديف 
والعينيف، بم  اه ذلك 

المس هم ا اه الضم ن 
االحتم عه، والته تداع أل  

  ع مل مق بل عمل ياديه
 

  سنويف مسح أنتطف النقل خ حج المنتآا الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف

            



 

40 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0141: إ ا  اا االتا الا          حمز الموضوع           
عدد المتتح ين  االتا الا  0141110 01

اه خدمف 
االنتحنا 

بواسطف الخط 
السحيع 

(ADSL) 

عدد  ماتح يقيس
المتتح ين اه خدمف 

االنتحنا بواسطف 
الخط السحيع 

(ADSL) 

محموع عدد المتتح ين اه 
خدمف االنتحنا بواسطف الخط 

 (ADSL)السحيع 

  سنويف   اداحيف سح ا  ، المنطقفالدولف عدد

عدد المتتح ين  االتا الا  0141119 01
اه خدمف 

الص تف الخلو  
 الفلسطينه

عدد ماتح يقيس 
المتتح ين اه خدمف 

الص تف الخلو  
 الفلسطينه

محموع عدد المتتح ين اه 
خدمف الص تف الخلو  

 الفلسطينه

  سنويف   اداحيف سح ا   ، المنطقفالدولف عدد

عدد المواد  االتا الا  1540003 01
 البحيديف

عدد ماتح يحاد 
 المواد البحيديف 

محموع عدد المواد البحيديف 
وتتمل الحس يل والطحود 

 بمختلف انواعص 

  سنويف   اداحيف سح ا (الواحدة، الا دحة)واد البحيديف الم ، المنطقفالدولف عدد



 

49 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد خطوط  االتا الا  1540004 01
 الص تف الحييسيف

عدد ماتح يقيس 
خطوط الص تف 

يتيح خط و الحييسيف 
الص تف الث با الى 
خط الص تف الذ  

يوال حص ز العميل 
مثل حص ز )الطحاه 

( الص تف او الف  س
مع التب ف الص تفيف 
العموميف التبديليف 

(PSTN )  الته لص
منفذ خ ص على 

 بدالف الص تف

محموع عدد خطوط الص تف 
 الحييسيف

  سنويف   اداحيف سح ا  ، المنطقفالدولف عدد

المعدل التصح   االتا الا  1540005 01
لعدد الم  لم ا 
 الص تفيف الم ليف

ماتح يقيس معدل 
 حم الم  لم ا 

 الم ليف اه التصح

قسمف عدد الم  لم ا ي سب ب
( سنف مث )المنفذة لفتحة زمنيف 

 على عدد األتصح ايص 

  فسنوي   اداحيف سح ا  الدولف، المنطقف معدل

المعدل التصح   االتا الا  1540006 01
 لمدة الم  لم ا

محموع ماتح يقيس 
مدة  الم  لم ا 

مقسومً  على عدد 
 اتصح السنف

قسمف محموع مدة ي سب ب
على عدد تصوح الم  لم ا 

 (تصح 12) السنف

  سنويف   اداحيف سح ا  ، المنطقفالدولف معدل

            



 

43 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0140: إ ا  اا المعلوم ا واالتا الا       حمز الموضوع           
المعلوم ا  0140110 01

 واالتا الا 

عدد الع ملين 
بأحح اه 
ماسس ا 
أنتطف 

المعلوم ا 
 واالتا الا 

عدد ماتح يقيس 
الع ملين بأحح اه 
ماسس ا أنتطف 

المعلوم ا 
 واالتا الا

محموع عدد الع ملين بأحح 
اه ماسس ا أنتطف 

 المعلوم ا واالتا الا 

 مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف عدد

 

  فسنوي

 

 

المعلوم ا  0140119 01
 واالتا الا 

عدد الع ملين 
اه ماسس ا 

انتطف 
المعلوم ا 

 واالتا الا 

عدد  ماتح يقيس
 ماسس ا الع ملين اه

انتطف المعلوم ا 
 واالتا الا 

محموع عدد الع ملين اه 
انتطف المعلوم ا ماسس ا 

 واالتا الا

 مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

  فسنوي

 

 

المعلوم ا  0140113 01
 واالتا الا 

عدد الماسس ا 
اه انتطف 
المعلوم ا 

 واالتا الا 

عدد  ماتح يقيس
ماسس ا انتطف 

المعلوم ا 
 واالتا الا 

محموع عدد ماسس ا انتطف 
 المعلوم ا واالتا الا 

 مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

  فسنوي

 

 

المعلوم ا  0140114 01
 واالتا الا 

قيمف االستص ك 
الوسيط اه 
ماسس ا 
أنتطف 

المعلوم ا 
 واالتا الا 

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

العمليف اةنت حيف اه 
انتطف المعلوم ا 

 واالتا الا 

محموع مستلزم ا اةنت ج 
 السلعيف والماحوا ا وتقيم

 .بأسع ح المتتحين

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف



 

44 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

المعلوم ا  0140111 01
 واالتا الا 

قيمف االنت ج اه 
ماسس ا 
أنتطف 

المعلوم ا 
 واالتا الا 

ماتح يقيس قيمف 
المنتح ا النص ييف من 

انتطف المعلوم ا 
واالتا الا  والته 

استخدامص  من  يتم
قبل و داا أخحى 

ألغحاض االستص ك 
ذاتًي  أو لغ ي ا 

الت وين الحأسم له 
الث با اةحم له 

 الذاته

محموع قيمف السلع والخدم ا 
الته تنتحص  ماسس ا  

المعلوم ا واالتا الا   
خ ل اتحة زمنيف معينف 

ويتمل ذلك السلع والخدم ا 
 المنتحف ل ستخدام الذاته

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف محي هدوالح أ ألف

المعلوم ا  0140114 01
 واالتا الا 

القيمف المض اف 
اه ماسس ا 

انتطف 
المعلوم ا 

 واالتا الا 

ماتح يقيس القيمف 
المتولدة أليف و دة 
تم حس أ  نت ط 

ماسس ا إنت حه اه 
أنتطف المعلوم ا 

 واالتا الا

بطحح االستص ك ي سب 
 الوسيط من إحم له اةنت ج

اه ماسس ا انتطف 
 المعلوم ا واالتا الا

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

المعلوم ا  0140118 01
 واالتا الا 

قيمف تعويض ا 
الع ملين اه 
ماسس ا 
أنتطف 

المعلوم ا 
 واالتا الا 

ماتح يقيس محموع 
قيمف األحوح النقديف 

والعينيف اه 
الماسس ا، بم  اه 
ذلك المس هم ا اه 
الضم ن االحتم عه، 

ع مل تداع أل  والته 
مق بل عمل بأحح 
    ياديه

إحم له قيمف األحوح النقديف 
والعينيف اه الماسس ا، بم  

اه ذلك المس هم ا اه 
والته الضم ن االحتم عه، 

مق بل  أححع مل بتداع أل  
اه ماسس ا  عمل ياديه

المعلوم ا أنتطف 
 واالتا الا

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف



 

41 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

المعلوم ا  1541008 01
 واالتا الا

القيمف السوقيف 
لألال بدايف 

الع م اه 
ماسس ا 
أنتطف 

المعلوم ا 
 واالتا الا

 ماتح يقيس إحم له
القيمف المقدحة لألال 

 بدايف الع م

تقديح قيمف األال اه السوق 
 بدايف الع م

  سنويف  مسح   ال د الث نهعلى  النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه

المعلوم ا  1541009 01
 واالتا الا

القيمف السوقيف 
نص يف الع م اه 

ماسس ا 
أنتطف 

المعلوم ا 
 واالتا الا 

يقيس قيمف ماتح 
األال بدايف الع م 
مض اً  اليص   قيمف 
األاول المتتحاة 

واةض ا ا 
والت سين ا الحأسم ليف 
مطحو ً  منص   قيمف 

األاول المب عف 
وقيمف الت لف والمفقود 

واةهت ك على 
 األال لنفس الع م

محموع القيمف المقدحة بدايف 
الع م لألال و قيمف األاول 

ل المتتحاة و قيمف األاو 
المنتحف اه الماسسف 

واةض ا ا والت سين ا 
الحأسم ليف مطحو ً  منه قيمف 
األاول المب عف قيمف الت لف 

والمفقود وقيمف اةهت ك 
 السنو  لألال

  سنويف  مسح  على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه

            



 

44 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0141: إ ا  اا التح حة الداخليف       حمز الموضوع           
التح حة  0141110 01

 الداخليف 

عدد الع ملين 
بأحح اه 
ماسس ا 

أنتطف التح حة 
 الداخليف 

عدد  ماتح يقيس
الع ملين بأحح اه 
ماسس ا أنتطف 
 التح حة الداخليف 

محموع عدد الع ملين بأحح 
اه ماسس ا أنتطف التح حة 

 الداخليف 

 مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف عدد

 

  فسنوي

 

 

التح حة  0141119 01
 الداخليف

عدد الع ملين 
اه ماسس ا 
انتطف التح حة 

 الداخليف

عدد ماتح يقيس 
ماسس ا الع ملين اه 

انتطف التح حة 
 الداخليف

محموع عدد الع ملين اه 
انتطف التح حة ماسس ا 
 الداخليف

 مسح  على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

  فسنوي

 

 

التح حة  0141113 01
 الداخليف

عدد الماسس ا 
اه انتطف 

 التح حة الداخليف

عدد ماتح يقيس 
الماسس ا اه انتطف 

 التح حة الداخليف

الماسس ا اه محموع عدد 
 انتطف التح حة الداخليف

 مسح  على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

  فسنوي

 

 

التح حة  0141114 01
 الداخليف 

قيمف االستص ك 
الوسيط اه 
ماسس ا 

أنتطف التح حة 
 الداخليف 

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

العمليف االنت حيف اه 
أنتطف التح حة 

 الداخليف 

محموع مستلزم ا اةنت ج 
السلعيف والماحوا ا وتقيم 

 .بأسع ح المتتحين

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف



 

48 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

التح حة  0141111 01
 الداخليف 

قيمف االنت ج اه 
ماسس ا 

أنتطف التح حة 
 الداخليف 

ماتح يقيس قيمف 
المنتح ا النص ييف من 

أنتطف التح حة 
الداخليف والته يتم 
استخدامص  من قبل 

و داا أخحى 
ألغحاض االستص ك 

ذاتيً  أو لغ ي ا 
الت وين الحأسم له 
الث با االحم له 

 الذاته 

محموع قيمف السلع والخدم ا 
الته تنتحص  الماسس ا 

التح حيف خ ل اتحة زمنيف 
ذلك السلع  معينف ويتمل

لخدم ا المنتحف ل ستخدام وا
 الذاته

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

التح حة  0141114 01
 الداخليف 

القيمف المض اف 
اه ماسس ا 
أنتطف التح حة 

 الداخليف 

ماتح يقيس القيمف 
المتولدة أليف و دة 
تم حس أ  نت ط 

ماسس ا انت حه اه 
أنتطف التح حة 

  الداخليف

ي سب بطحح االستص ك 
الوسيط من احم له االنت ج 
اه ماسس ا أنتطف التح حة 

 الداخليف

   فسنوي مسح   على  ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

التح حة  0141118 01
 الداخليف 

قيمف تعويض ا 
الع ملين اه 
ماسس ا 

أنتطف التح حة 
 الداخليف 

ماتح يقيس محموع 
قيمف األحوح النقديف 

والعينيف اه 
الماسس ا، بم  اه 
ذلك المس هم ا اه 
الضم ن االحتم عه، 

ع مل تداع أل  والته 
مق بل عمل  بأحح
    ياديه

إحم له قيمف األحوح النقديف 
والعينيف اه الماسس ا، بم  

اه ذلك المس هم ا اه 
والته الضم ن االحتم عه، 

مق بل  ع مل بأححتداع أل  
اه ماسس ا  عمل ياديه

 التح حة الداخليفأنتطف 

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف



 

42 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

التح حة  1545008 01
 الداخليف

القيمف السوقيف 
لألال بدايف 

الع م اه 
ماسس ا 
التح حة أنتطف 
 الداخليف

ماتح يقيس إحم له 
القيمف المقدحة لألال 

 بدايف الع م

تقديح قيمف األال اه السوق 
 بدايف الع م

  سنويف  مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه

التح حة  1545009 01
 الداخليف

القيمف السوقيف 
نص يف الع م اه 

 ماسس ا
التح حة  أنتطف
 الداخليف

ماتح يقيس قيمف 
األال بدايف الع م 
مض اً  اليص   قيمف 
األاول المتتحاة 

واةض ا ا 
والت سين ا الحأسم ليف 
مطحو ً  منص   قيمف 

األاول المب عف 
وقيمف الت لف والمفقود 

واةهت ك على 
 األال لنفس الع م

محموع القيمف المقدحة بدايف 
الع م لألال وقيمف األاول 

المتتحاة وقيمف األاول 
المنتحف اه الماسسف 

واةض ا ا والت سين ا 
الحأسم ليف مطحو ً  منه قيمف 
األاول المب عف قيمف الت لف 

والمفقود وقيمف اةهت ك 
 السنو  لألال

  سنويف  مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0111: إ ا  اا الخدم ا                     حمز الموضوع           
01 

 

عدد الع ملين  الخدم ا 0111110
بأحح اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الخدم ا

عدد  ماتح يقيس
الع ملين بأحح اه 
ماسس ا أنتطف 

 الخدم ا

الع ملين بأحح محموع عدد 
اه ماسس ا أنتطف 

 الخدم ا

 مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف عدد

 

  فسنوي

 

 

عدد الع ملين  الخدم ا 0111119 01
اه ماسس ا 

انتطف 
 الخدم ا

عدد ماتح يقيس 
ماسس ا الع ملين اه 

 انتطف الخدم ا

محموع عدد الع ملين اه 
 انتطف الخدم اماسس ا 

 مسح  على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

 فسنوي

 

 

عدد الماسس ا  الخدم ا 0111113 01
اه انتطف 
 الخدم ا

عدد ماتح يقيس 
الماسس ا اه انتطف 

 الخدم ا

محموع عدد الماسس ا اه 
 انتطف الخدم ا

 مسح  على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

 فسنوي

 

 

قيمف االستص ك  الخدم ا  0111114 01
الوسيط اه 
ماسس ا 
أنتطف 

 الخدم ا 

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

العمليف االنت حيف اه 
أنتطف ماسس ا 
 الخدم ا 

محموع مستلزم ا اةنت ج 
السلعيف والماحوا ا وتقيم 

المتتحين، والته بأسع ح 
تعحف بأنص  سعح المنتج 
مض اً  إليه هوامش النقل 

وهوامش تح حة الحملف 
 والتحزيف

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف



 

81 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

قيمف االنت ج اه  الخدم ا 0111111 01
ماسس ا 
أنتطف 

 الخدم ا 

ماتح يقيس قيمف 
المنتح ا النص ييف من 

انتطف الخدم ا 
والته يتم استخدامص  

من قبل و داا أخحى 
ألغحاض االستص ك 

ذاتيً  أو لغ ي ا 
الت وين الحأسم له 
الث با االحم له 

 الذاته 

محموع قيمف السلع والخدم ا 
الته تنتحص  ماسس ا 

الخدم ا خ ل اتحة زمنيف 
معينف ويتمل ذلك السلع 

لخدم ا المنتحف ل ستخدام او 
 الذاته

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

القيمف المض اف  الخدم ا 0111114 01
اه ماسس ا 

انتطف 
 الخدم ا

ماتح يقيس القيمف 
المتولدة أليف و دة 
تم حس أ  نت ط 

ماسس ا إنت حه اه 
 انتطف الخدم ا

ي سب بطحح االستص ك 
 الوسيط من إحم له اةنت ج

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

قيمف تعويض ا  الخدم ا 0111118 01
الع ملين اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الخدم ا

ماتح يقيس محموع 
قيمف األحوح النقديف 

والعينيف اه 
الماسس ا، بم  اه 
ذلك المس هم ا اه 
الضم ن االحتم عه، 

ع مل تداع أل  والته 
مق بل عمل  بأحح
   ياديه

إحم له قيمف األحوح النقديف 
والعينيف اه الماسس ا، بم  

اه ذلك المس هم ا اه 
والته الضم ن االحتم عه، 

مق بل  ححع مل بأتداع أل  
اه ماسس ا  عمل ياديه

 الخدم اأنتطف 

   فسنوي مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف 



 

80 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف اةهت ك  الخدم ا 0111112 01
السنو  إلى 

 اةنت ج

نسبف ماتح يقيس 
اةهت ك السنو  إلى 

 اةنت ج

قسمف اةهت ك ي سب ب
 االنت جالسنو  على 
 مضحوب  بم يف

  سنويف مسح  على ال د الث نه  النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

نسبف القيمف  الخدم ا 0111112 01
المض اف إلى 

 االنت ج

ماتح يقيس  حم 
القيمف المض اف إلى 

 االنت ج

قسمف القيمف ي سب ب
 االنت جالمض اف على 
 مضحوب  بم يف

  سنويف مسح  على ال د الث نه  النت ط االقتا د  المنطقف ،الدولف نسبف ميويف

نسبف تعويض ا  الخدم ا 0111101 01
الع ملين إلى 

 القيمف المض اف

ماتح يقيس  حم 
تعويض ا الع ملين 
 إلى القيمف المض اف

قسمف تعويض ا ي سب ب
 الع ملين على القيمف المض اف

 مضحوب  بم يف

  سنويف مسح  على ال د الث نه  النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

نايب الع مل  الخدم ا 0111100 01
 من اةنت ج 

ماتح يقيس قيمف 
نايب الع مل من 

 اةنت ج

قسمف االنت ج على ي سب ب
 عدد الع ملين 

  سنويف مسح  على ال د الث نه  النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه

نايب الع مل  الخدم ا 0111109 01
من القيمف 
 المض اف 

ماتح يقيس نايب 
الع مل من القيمف 

 المض اف

قسمف القيمف ب ي سب
 المض اف على عدد الع ملين 

  سنويف مسح  على ال د الث نه  النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه

 الع ملنايب  الخدم ا 0111103 01
بأحح من 
 اةنت ج 

ماتح يقيس نايب 
بأحح من  الع مل
 اةنت ج

قسمف االنت ج على ب ي سب
 ب حح الع ملينعدد 

  سنويف مسح  على ال د الث نه  النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه

 الع ملنايب  الخدم ا 0111104 01
بأحح من القيمف 

 المض اف 

ماتح يقيس نايب 
بأحح من  الع مل

 القيمف المض اف

قسمف القيمف ب ي سب
 الع ملينالمض اف على عدد 

 ب حح

  سنويف مسح  على ال د الث نه  النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 الع ملنايب  الخدم ا 0111101 01
بأحح من 
تعويض ا 
 الع ملين 

ماتح يقيس قيمف 
بأحح  الع ملنايب 

من تعويض ا 
 الع ملين

قسمف التعويض ا ب ي سب
 بأحح الع ملينعلى عدد 

  سنويف مسح  على ال د الث نه  النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه

القيمف السوقيف  الخدم ا 1550016 15
لألال بدايف 

الع م اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الخدم ا

ماتح يقيس إحم له 
القيمف المقدحة لألال 

 بدايف الع م

اه السوق تقديح قيمف األال 
 بدايف الع م

  سنويف  مسح   ال د الث نه على النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه

القيمف السوقيف  الخدم ا 1550017 15
نص يف لألال 
الع م اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الخدم ا

ماتح يقيس قيمف 
األال بدايف الع م 
مض اً  اليص   قيمف 
األاول المتتحاة 

واةض ا ا 
والت سين ا الحأسم ليف 
مطحو ً  منص   قيمف 

األاول المب عف 
وقيمف الت لف والمفقود 

واةهت ك على 
 األال لنفس الع م

محموع القيمف المقدحة بدايف 
قيمف األاول و الع م لألال  

المتتحاة وقيمف األاول 
المنتحف اه الماسسف 

واةض ا ا والت سين ا 
الحأسم ليف مطحو ً  منه قيمف 

ول المب عف قيمف الت لف األا
والمفقود وقيمف اةهت ك 

 السنو  لألال

  سنويف  مسح   على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0111: إ ا  اا الان عف         حمز الموضوع           
إحم له القيمف  الان عف 0111110 01

المض اف لنت ط 
 مع اح الزيتون

ماتح يقيس القيمف 
المتولدة أليف و دة 
تم حس أ  نت ط 
إنت حه اه أنتطف 

 المع اح

ي سب بطحح االستص ك 
 الوسيط من إحم له اةنت ج

مع اح قديمف )مستوى االتمتف  ، المنطقف، الم  اظفالدولف أمحي هدوالح  ألف
وناف اوتوم تيك ومع اح 

 (اوتوم تيك

  سنويف مسح 

تعويض ا  الان عف 0111119 01
بأحح  الع ملين

اه مع اح 
 الزيتون

ماتح يقيس محموع 
األحوح النقديف 

والعينيف، بم  اه ذلك 
المس هم ا اه 

الضم ن االحتم عه، 
والته تداع أل  

مستخدم مق بل عمل 
ياديه ضمن أنتطف 

 مع اح الزيتون

محموع األحوح النقديف 
والعينيف، بم  اه ذلك 

المس هم ا اه الضم ن 
االحتم عه، والته تداع أل  
مستخدم مق بل عمل ياديه 

ضمن أنتطف مع اح 
 الزيتون

مع اح قديمف )مستوى االتمتف  الم  اظفالدولف، المنطقف،  دوالح أمحي ه ألف
وناف اوتوم تيك ومع اح 

 (اوتوم تيك

  سنويف مسح 

 ح ف األاول  الان عف 0111113 01
الث بتف لنت ط 

 مع اح الزيتون

يقاد بذلك التعحف 
على قيمف األاول 

األاول الته )الث بتف 
تعمح أ ثح من سنف 

مثل المب نه 
واةنت  اا، اآلالا  
والمعداا، سي حاا 
نقل، األث ث وغيح 

الته تقتنيص  ( ذلك
 اح المع

محموع  قيمف األاول الث بتف 
األاول الته تعمح أ ثح )

من سنف مثل المب نه 
، اآلالا واةنت  اا

والمعداا، سي حاا نقل، 
الته ( األث ث وغيح ذلك

 اح تقتنيص  المع

مع اح قديمف )مستوى االتمتف  ، المنطقف، الم  اظفالدولف دوالح أمحي ه ألف
وناف اوتوم تيك ومع اح 

 (اوتوم تيك

  سنويف مسح 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد الع ملين  الان عف 0111114 01
بأحح اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الان عف

عدد ماتح يقيس 
الع ملين بأحح اه 
ماسس ا أنتطف 

 الان عف

محموع عدد الع ملين بأحح 
اه ماسس ا أنتطف 

 الان عف

 مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف عدد

 

 فسنوي

 

 

 ل خمس  تعداد
 سنواا

 

عدد الع ملين  الان عف 0111111 01
اه ماسس ا 

أنتطف 
 الان عف

 عددماتح يقيس 
  الع ملين اه

ماسس ا أنتطف 
 الان عف

محموع عدد الع ملين اه 
 ماسس ا أنتطف الان عف

 مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف عدد

 

 سنويف

 

 

 ل خمس  تعداد
 سنواا

 

 الع ملينعدد  الان عف 0111114 01
بأحح اه 

 مع اح الزيتون

عدد ماتح يقيس 
ن بأحح اه الع ملي

 مع اح الزيتون 

بأحح الع ملين عدد محموع 
 اه مع اح الزيتون

مع اح قديمف )االتمتف مستوى  ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
وناف اوتوم تيك ومع اح 

 (اوتوم تيك

  سنويف مسح

عدد الماسس ا  الان عف 0111118 01
اه أنتطف 
 الان عف

عدد ماتح يقيس 
الماسس ا اه أنتطف 

 الان عف

محموع عدد الماسس ا اه 
 أنتطف الان عف

 مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف عدد

 

 سنويف

 

 

 ل خمس  تعداد
 سنواا

 

عدد مع اح  الان عف 0111112 01
 الزيتون

عدد ماتح يقيس 
 مع اح الزيتون 

  فسنوي مسح  ( ً ع ملف، مغلقف ماقت) لف العمليف ال  الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد محموع عدد مع اح الزيتون 

قيمف االستص ك  الان عف 0111112 01
الوسيط اه 

 مع اح الزيتون

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

العمليف اةنت حيف اه 
أنتطف مع اح 

 الزيتون 

السلع إحم له قيمف  
المستخدمف اه  والخدم ا

العمليف اةنت حيف اه 
، ويستثنى منه الماسسف

االاول الث بتف المستخدمف 
 يث أنص  تسحل   ستص ك 

ويتم  .حأس الم ل الث با
  تقييمه بأسع ح المتتحين

مع اح قديمف )االتمتف  مستوى ، المنطقف، الم  اظفالدولف دوالح أمحي ه ألف
وناف اوتوم تيك ومع اح 

 (اوتوم تيك

  سنويف مسح 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

قيمف االستص ك  الان عف 0111101 01
الوسيط اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الان عف

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

 العمليف اةنت حيف اه
انتطف  ماسس ا
 الان عف

السلع إحم له قيمف  
المستخدمف اه  والخدم ا

العمليف اةنت حيف اه 
، ويستثنى منه الماسسف

االاول الث بتف المستخدمف 
 يث أنص  تسحل   ستص ك 

ويتم  .حأس الم ل الث با
 تقييمه بأسع ح المتتحين

  سنويف مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

االنت ج اه قيمف  الان عف 0111100 01
ماسس ا 
أنتطف 
 الان عف

ماتح يقيس قيمف 
المنتح ا النص ييف من 

أنتطف  الان عف 
والته يتم استخدامص  

من قبل و داا أخحى 
ألغحاض االستص ك 

ذاتًي  أو لغ ي ا 
الت وين الحأسم له 
الث با اةحم له 

 الذاته

محموع قيمف السلع والخدم ا 
الته تنتحص  الماسس ا 

اتحة زمنيف  الان عيف خ ل
معينف ويتمل ذلك السلع 

لخدم ا المنتحف ل ستخدام وا
 الذاته

  سنويف مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

قيمف الضحايب  الان عف 0111109 01
والحسوم اه 

 مع اح الزيتون 

ماتح يقيس حسوم 
، تحخيص المع اح
وحسوم تحخيص 

وضحايب المح ب ا، 
 أبنيف، وضحايب أخحى

محموع  حسوم تحخيص 
، وحسوم تحخيص المع اح

المح ب ا، وضحايب أبنيف، 
 وضحايب أخحى

مع اح قديمف )االتمتف  مستوى ، المنطقف، الم  اظفالدولف دوالح أمحي ه ألف
وناف اوتوم تيك ومع اح 

 (اوتوم تيك

  سنويف مسح

القيمف المض اف  الان عف 0111103 01
ماسس ا اه 

أنتطف 
 الان عف

ماتح يقيس القيمف 
المتولدة أليف و دة 
تم حس أ  نت ط 
إنت حه اه أنتطف 

 الان عف

ي سب بطحح االستص ك 
 الوسيط من إحم له اةنت ج

  سنويف مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د  الدولف، المنطقف دوالح أمحي ه ألف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

قيمف إنت ج  الان عف 0111104 01
مع اح نت ط 
 الزيتون

إنت ج المع اح قيمف 
عب حة عن قيمف 

المنتح ا النص ييف من 
السلع والخدم ا 
ل المنتحف من قب

والته يتم  المع اح
استخدامص  من قبل 

و داا أخحى 
ألغحاض االستص ك 

ذاتي  أو لغ ي ا 
الت وين الحأسم له 
الث با اةحم له 

 الذاته

سلع والخدم ا محموع قيمف ال
خ ل  المع احالته تنتحص  

اتحة زمنيف معينف ويتمل ذلك 
السلع والخدم ا المنتحف 

 ل ستخدام الذاته

مع اح قديمف )االتمتف مستوى  ، المنطقف، الم  اظفالدولف دوالح أمحي ه ألف
وناف اوتوم تيك ومع اح 

 (اوتوم تيك

  سنويف مسح 

قيمف تعويض ا  الان عف 0111101 01
الع ملين اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الان عف

ماتح يقيس محموع 
قيمف األحوح النقديف 

والعينيف اه 
بم  اه  الماسس ا،

ذلك المس هم ا اه 
الضم ن االحتم عه، 

تداع أل  والته 
مستخدم مق بل عمل 

       ياديه

محموع تعويض ا الع ملين 
اه ماسس ا أنتطف 

 الان عف

  فسنوي مسح ال د الث نهعلى  النت ط االقتا د  ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه ألف

 ميف الزيا  الان عف 0111104 01
المستخحج من 

 الزيتون

 ميف ماتح يقيس 
الزيا المستخحج من 

 الزيتون المدحوس 

محموع  ميف الزيا المستخحج 
 من الزيتون المدحوس 

مع اح ) مستوى األتمتف للمع اح ، المنطقف، الم  اظفالدولف طن
قديمف وناف أوتوم تيك، مع اح 

 (أتوم تيك

  سنويف مسح
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 ميف الزيتون  الان عف 0111108 01
 المدحوس

 ميف ماتح يقيس 
 ب الزيتون 

 المدحوس 

 ميف الزيتون محموع 
 المدحوس

مع اح ) مستوى األتمتف للمع اح ، المنطقف، الم  اظفالدولف طن
قديمف وناف أوتوم تيك، مع اح 

 (أتوم تيك

  سنويف مسح

ماتح يقيس  ميف  نسبف السيولف  الان عف 0111102 01
الزيا المستخحج من 

 ميف الزيتون 
 المدحوس

تمثل  ميف الزيا المستخحج 
مقسومف على  ميف الزيتون 

 المدحوس

  سنويف مسح  ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف

القيمف السوقيف  الان عف 1555019 01
لألال بدايف 

الع م اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الان عف

إحم له ماتح يقيس 
القيمف المقدحة لألال 

 بدايف الع م

تقديح قيمف األال اه السوق 
 بدايف الع م

 الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
 

  سنويف مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د 

القيمف السوقيف  الان عف 1555020 01
نص يف لألال 
الع م اه 
ماسس ا 
أنتطف 
 الان عف

ماتح يقيس قيمف 
بدايف الع م األال 

مض اً  اليص   قيمف 
األاول المتتحاة 

واةض ا ا 
والت سين ا الحأسم ليف 
مطحو ً  منص   قيمف 

األاول المب عف 
وقيمف الت لف والمفقود 

واةهت ك على 
 األال لنفس الع م

محموع القيمف المقدحة بدايف 
الع م لألال وقيمف األاول 

قيمف األاول و المتتحاة  
سسف المنتحف اه الما 

واةض ا ا والت سين ا 
الحأسم ليف مطحو ً  منه قيمف 
األاول المب عف قيمف الت لف 

والمفقود وقيمف اةهت ك 
 السنو  لألال

 الدولف، المنطقف ألف دوالح أمحي ه
 

  سنويف مسح على ال د الث نه النت ط االقتا د 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ايحاداا نت ط  الان عف 0111190 01
 المع اح

ماتح يقيس  ميف 
االيحاداا الته 
ت ال عليص  

المعاحة نتيحف 
مم حسف نت ط عاح 

 الزيتون

حد، )داا العينيف محموع اةيحا
اةيحاداا و ( زيتون، أخحى

أححة دحس زيتون، )النقديف 
الص مش التح ح ، ايحاداا 

 (خدم ا نقل، أخحى

 تيقل اسحاييله
(NIS) 

مع اح ) مستوى األتمتف للمع اح ، المنطقف، الم  اظفالدولف
قديمف وناف أوتوم تيك، مع اح 

 (أتوم تيك

  سنويف مسح

نسبف  الان عف 0111199 01
الان ع ا 

الاغيحة ال حم 
من محموع 

القيمف المض اف 
 من الان ع ا

ماتح يقيس  نسبف 
الان ع ا الاغيحة 
ال حم من محموع 
القيمف المض اف من 

 الان ع ا

محموع القيمف المض اف 
اغيحة  للان عف الت ويليف

ال حم مقسومف على محموع 
القيمف المض اف من 
  الان ع ا الت ويليف

من ماتحاا  سنويف مسح النت ط االقتا د  على ال د الث نه الدولف، المنطقف نسبف
التنميف 

المستدامف
9.3.1 

نسبف  الان عف 0111193 01
الان ع ا 

الاغيحة ال حم 
الته لص  قحض 
 أو خط ايتم ن

ماتح يقيس  نسبف 
الان ع ا الاغيحة 

ال حم الته لص  قحض 
 أو خط ايتم ن

 الان عيفعدد الماسس ا 
اغيحة ال حم والته  الته لص  
قحض أو خط ايتم ن مقسومف 

 عدد الماسس اعلى محموع  
  الان عيف

من ماتحاا  سنويف مسح النت ط االقتا د  على ال د الث نه الدولف، المنطقف نسبف
التنميف 

المستدامف
9.3.2 

نسبف القيمف  الان عف 0111194 01
المض اف 
للان عف 

الت نولوحيف 
المتوسطف 

والمتقدمف من 
محموع القيمف 

 المض اف
 

ماتح يقيس  نسبف 
القيمف المض اف 

الت نولوحيف للان عف 
المتوسطف والمتقدمف 
من محموع القيمف 

  المض اف

تمثل محموع القيمف المض اف 
للان عف الت نولوحيف 

والمتقدمف مقسومف المتوسطف 
على محموع القيمف المض اف 

 من الان ع ا الت ويليف

من ماتحاا  سنويف مسح النت ط االقتا د  على ال د الث نه الدولف، المنطقف نسبف
التنميف 

 المستدامف
9.b.1 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

  0141: إ ا  اا م ليف ال  ومف الع مف       حمز الموضوع           
   ومفالـم ليف  1560001 15

 الع مف

إيحاداا 
 ال  ومف

 ماتح يقيس 
العملي ا الته تقوم 
بص  إ دى و داا 
ال  ومف الع مف 

وتاد  إلى زي دة اه 
 القيمف الا ايف

محموع بنود اةيحاداا من 
 ا الضحايب والمنح والمس هم

االحتم عيف واةيحاداا 
 األخحى

 ،(ع مف ،م ليف، مح زيف) نوع ال  ومف الدولف دوالح أمحي همليون 
مس هم ا  ،ضحايب)ونوع اةيحاد 

 (أخحى، منح ،احتم عيف

  سنويف سح ا إداحيف

   ومفالـم ليف  1560002 15
 الع مف

ا اه ت مل 
 الخاوم الم ليف

 ماتح يقيس
المع م ا الته تاد  

إلى زي دة أو نقص 
أحادة الخاوم 

الم ليف المست قف على 
الو دة ال  وميف، وال 
تاد  إلى تغيح اه 

 القيمف الا ايف

محموع التغيحاا الا ايف اه 
أحادة الخاوم الم ليف 
المست قف على الو دة 

 ال  وميف

 ،(ع مف ،م ليف ،مح زيف)ل  ومف نوع ا الدولف دوالح أمحي همليون 
 ،أحنبيف)والحصف المست ق لص  الخام 

 (م ليف

  سنويف سح ا إداحيف

 م ليف الـ  ومف 1560003 15
 الع مف

ا اه  ي زة 
 األاول الم ليف

 ماتح يقيس
المع م ا الته تقوم 

بص  إ دى و داا 
ال  ومف الع مف 

وتاد  إلى زي دة أو 
نقص أحادة 

األاول الم ليف 
المست قف للو دة 

ال  وميف، وال تاد  
إلى تغيح اه القيمف 

 الا ايف

محموع التغيحاا الا ايف اه 
أحادة األاول الم ليف 

 المست قف للو دة ال  وميف

 ،(ع مف ،م ليف ،مح زيف)ل  ومف نوع ا الدولف دوالح أمحي همليون 
عليص  األال والحصف المست ق 

 (م ليف أحنبيف،)

  سنويف سح ا إداحيف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 م ليف الـ  ومف 1560004 15
 الع مف

ا اه  ي زة 
األاول غيح 

 الم ليف

 ماتح يقيس 
المع م ا الته تقوم 

بص  إ دى و داا 
ال  ومف الع مف 

وتاد  إلى زي دة أو 
نقص اه أحادة  ل 
من األاول الث بتف 

والمخزون ا والنف يس 
وأ  أاول أخحى 

غيح منَتحه، وال تاد  
إلى تغيح اه القيمف 

 الا ايف

محموع التغيحاا الا ايف اه 
أحادة  ل من األاول 

يس النف الث بتف والمخزون ا و 
 وأ  أاول أخحى غيح منَتحف

 ،(ع مف، م ليف ،مح زيف) نوع ال  ومف الدولف دوالح أمحي همليون 
 ،أاول ث بتف)ونوع األاول 

أاول أخحى غيح  ،نف يس ،مخزون ا
 (فمنَتح

  سنويف سح ا إداحيف

 م ليف الـ  ومف 1560013 15
 الع مف

العملي ا ماتح يقيس  نفق ا ال  ومف
إ دى الته تقوم بص  

و داا ال  ومف 
الع مف وتاد  إلى 
نقص اه القيمف 

 الا ايف

محموع بنود النفق ا على 
تتمل ) تعويض ا الع ملين

 (حواتب المدنيين والعس حيين
واستخدام السلع والخدم ا 

واستص ك حأس الم ل الث با 
والف يدة واةع ن ا والمنح 

والمن اع االحتم عيف والنفق ا 
 األخحى

، (ع مف، م ليف، مح زيف)نوع ال  ومف  الدولف محي هدوالح أمليون 
 ،تعويض ا الع ملين) ونوع النفق ا

استص ك  ،استخدام السلع والخدم ا
 ،اةع ن ا ،لف يدةا ،حاس الم ل الث با

 (أخحى ،المن اع االحتم عيف ،المنح

  سنويف سح ا إداحيف

م ليف ال  ومف  0141104 01
 الع مف

إحم له /ا اه
 التتغيلحايد 

 

إم  نيف  ماتح يقيس
استمحاح عملي ا 

ال  ومف اه الوقا 
 .الحاهن

يس و   ا اه حايد التتغيل
 اةيحاداا ن قص

حم له حاي. الماحوا ا د وا 
التتغيل يس و  اةيحاداا 

الماحوا ا عدا  ن قص
 .استص ك حأس الم ل الث با

  سنويف سح ا إداحيف (ع مف، م ليف، مح زيف)نوع ال  ومف  الدولف دوالح أمحي همليون 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

   ومفالـم ليف  1560015 15
 الع مف

ا اه 
/ اةقحاض
 اةقتحاض

مدى ماتح يقيس 
قي م ال  ومف إم  

بوضع مواحد م ليف 
ت ا تاحف  

قط ع ا االقتا د 
األخحى أو استخدام 

ال  ومف للمواحد 
الم ليف الته ت ققص  
. القط ع ا األخحى

ولذلك يحوز اعتب ح 
المقي س ماتحا هذا 

للتأثيح الم له لنت ط 
ال  ومف على بقيف 

 االقتا د

االقتحاض / ا اه اةقحاض
يس و  ا اه حايد التتغيل 
ن قاً  ا اه اقتن   األاول 

وا اه . غيح الم ليف
االقتحاض يس و  /اةقحاض

أيضً  ا اه اقتن   األاول 
الم ليف ن قاً  ا اه ت مل 

 .الخاوم
 

  سنويف سح ا إداحيف (ع مف ،م ليف، مح زيف) نوع ال  ومف دولفال دوالح أمحي همليون 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0140: إ ا  اا الم ليف والتأمين       حمز الموضوع           
عدد الع ملين  والتأمينم ليف ال 0140110 15

اه ماسس ا 
أنتطف الوس طف 

 الم ليف 

عدد ماتح يقيس 
الع ملين اه ماسس ا 

أنتطف الوس طف 
 الم ليف 

محموع عدد الع ملين اه 
ماسس ا أنتطف الوس طف 

 الم ليف 

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف عدد 
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

عدد الماسس ا  والتأمينم ليف ال 0140119 15
الع ملف اه 

أنتطف الوس طف 
 الم ليف 

عدد ماتح يقيس 
 الع ملف الماسس ا

اه أنتطف الوس طف 
الم ليف ب ستثن   
احااه العم ا 
وتتمل اةداحاا 

اةقليميف والع مف لتلك 
الماسس ا ب ستثن   

 الفحوع

 محموع عدد الماسس ا
اه أنتطف الوس طف  الع ملف
 الم ليف 

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد  الدولف عدد
 وماسس ا االس ميف والتح حيف

والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 
االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين

 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

قيمف االستص ك  والتأمينم ليف ال 0140113 15
الوسيط اه 
ماسس ا 

أنتطف الوس طف 
 الم ليف 

ماتح يقيس محموع 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
الوس طف اه أنتطف 

 الم ليف 

محموع مستلزم ا اةنت ج 
 السلعيف والماحوا ا ون تج

الفحق من أقس ط إع دة 
التأمين وتعويض ا إع دة 

 مينالتأ

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف أمحي ه دوالح مليون
 وماسس ا االس ميف والتح حيف

 تح  ا التأمين، األخحىاالقحاض 
تح  ا ، االوحاق الم ليف تح  ا
 الاحااف

  سنويف مسح
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

قيمف اةنت ج اه  والتأمينم ليف ال 0140114 15
ماسس ا 

أنتطف الوس طف 
 الم ليف 

ماتح يقيس قيمف 
المنتح ا النص ييف من 

أنتطف الوس طف 
الم ليف والته يتم 

استخدامص  من قبل 
و داا أخحى 

ألغحاض االستص ك 
ذاتيً  أو لغ ي ا 

الت وين الحأسم له 
الث با اةحم له 

 الذاته 

محموع قيمف اةنت ج من 
الت مين والقط ع الماحاه 

والتح  ا  واألوحاق الم ليف
 اه العم ا الق بضف واحا

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد  الدولف دوالح أمحي ه مليون
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

قيمف الت وين  والتأمينم ليف ال 0140111 15
الحأسم له 

الث با اةحم له 
اه ماسس ا 

أنتطف الوس طف 
 الم ليف 

ماتح يقيس قيمف 
األاول المنتحف 

الحديدة أو المستعملف 
مخاوم  منص  قيمف 

األاول الته تم 
 التخلص منص  

 يقنيهقيمف م  محموع 
المنتحون مطحو   منه م  
يتاحاون به من السلع 

خ ل الفتحة  الحأسم ليف
ب ةض اف إلى  ،الم  سبيف

ت لفف نقل المل يف لصذه 
 األاول

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد  الدولف دوالح أمحي ه مليون
 وماسس ا االس ميف والتح حيف

والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 
االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين

 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

قيمف الم فظف  والتأمينم ليف ال 0140114 15
االستثم حيف اه 

ماسس ا 
أنتطف الوس طف 

 الم ليف 

 ماتح يقيس قيمف
االستثم حاا الته تقوم 
بص  الماسس ا الم ليف 

وتح  ا التأمين 
وتتمل استثم حاا 

أسصم، سنداا، )م ليف 
أذون ا خزينف 
وسنداا م ليف 

، واستثم حاا (أخحى
اه أاول  قيقيف 

عق حاا، أحاضه، )
 (مع دن نفيسف وغيحه 

محموع قيمف البنود الخ اف 
ب لم فظف االستثم حيف من 

 ا خزينف أسصم وسنداا واذون
وعق حاا وذهب وغيح ذلك 

سوا    نا اه الداخل أو اه 
 الخ حج

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف دوالح أمحي ه مليون
 وماسس ا االس ميف والتح حيف

والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 
االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين

 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

القيمف المض اف  والتأمينم ليف ال 0140118 15
اه ماسس ا 

أنتطف الوس طف 
 الم ليف 

ماتح يقيس القيمف 
المتولدة أليف و دة 
تم حس أ  نت ط 
إنت حه اه انتطف 
 الوس طف الم ليف 

اةنت ج مطحوً   منه 
النتطف  االستص ك الوسيط
 الوس طف الم ليف

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد  الدولف دوالح أمحي ه مليون
 وماسس ا االس ميف والتح حيف

والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 
االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين

 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

قيمف تعويض ا  والتأمينم ليف ال 0140112 15
اه الع ملين 
ماسس ا 

الوس طف  أنتطف
 الم ليف 

ماتح يقيس قيمف 
 الع ملينتعويض ا 

إحم له  وتتمل
الحواتب واألحوح 

النقديف ب ةض اف إلى 
المزاي  االحتم عيف 
 والعينيف المست قف

محموع الحواتب واألحوح 
النقديف ب ةض اف إلى المزاي  
 االحتم عيف والعينيف المست قف

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف دوالح أمحي ه مليون
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 فمقيلا ماتح يقيس ا يض التتغيل والتأمينم ليف ال 0140112 15
 ماخ دعف بيقتبمال
ويض ا الع ملين عت

وا اه الضحايب 
 اةنت ج واهت كعلى 

ه حم لإ نم لاو ألا
   فالمض ا قيمفال

 محموع القيمف المض اف
مطحو   منص  تعويض ا 
الع ملين والضحايب على 

 .االنت ج واهت ك حاس الم ل

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف دوالح أمحي همليون 
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

 سنويف مسح
 

 

متوسط نايب  والتأمينم ليف ال 0140101 15
 بأحح الع مل

 من التعويض ا
 

متوسط ماتح يقيس 
م  ي ال عليه 
الع مل بأحح من 
محموع تعويض ا 

 الع ملين ب حح

تعويض ا الع ملين قسمف 
 الع ملين بأححعلى عدد 

 

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف ألف دوالح أمحي ه
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

متوسط نايب  والتأمينم ليف ال 0140100 15
الع مل بأحح 

 فالقيممن 
 فاالمض 

 

متوسط ماتح يقيس 
م  ي ال عليه 
الع مل بأحح من 

القيمف محموع 
 المض اف

القيمف المض اف على قسمف 
 عدد الع ملين بأحح

 

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف ألف دوالح أمحي ه
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

االنت ج ماتح يقيس  االنت ج ال له والتأمينم ليف ال 0140109 15
من النت ط الحييسه 

والث نو  لحميع 
انتطف الوس طف 

الم ليف والته تتمل 
االنتطف الم ليف 
 وانتطف التأمين

 

اةنت ج من النت ط محموع 
اةنت ج ب الض اف الى  الحييسه

ل ل من  من النت ط الث نو 
 أنتطف الم ليف وأنتطف التأمين

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف دوالح أمحي هألف 
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

االنت ج من  والتأمينم ليف ال 0140103 15
 النت ط الحييسه

 

االنت ج ماتح يقيس 
النت ط الحييسه من 

لحميع انتطف 
الوس طف الم ليف والته 
تتمل االنتطف الم ليف 

 وانتطف التأمين

اةنت ج من النت ط محموع 
اةنت ج  ب الض اف الىالم له 

 من نت ط التأمين

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف ألف دوالح أمحي ه
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

االنت ج من  والتأمينم ليف ال 0140104 15
 النت ط الث نو 

االنت ج ماتح يقيس 
من النت ط الث نو  

لحميع انتطف 
الوس طف الم ليف والته 
تتمل االنتطف الم ليف 

 وانتطف التأمين

اةيحاداا من النت ط محموع 
 ب الض اف الىالتح ح  

إيحاداا الخدم ا المقدمف 
 للغيح

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف ألف دوالح أمحي ه
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح

نسبف االستص ك  والتأمينم ليف ال 0140101 15
السنو  إلى 

 اةنت ج

النسبف ماتح يقيس 
الميويف ل ستص ك 

السنو  مق حنف 
ب النت ج ال له 

النتطف الوس طف 
 الم ليف

 

استص ك حأس الم ل قسمف 
 ،الث با على  اةنت ج ال له

 مضحوب  بم يف
 

 البنوكو  الفلسطينيف سلطف النقد الدولف نسبف ميويف
 وماسس اوالتح حيف  االس ميف
والتح  ا الق بضف، ، األخحىاالقحاض 

االوحاق  تح  ا، تح  ا التأمين
 تح  ا الاحااف، الم ليف

  سنويف مسح
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 0141: إ ا  اا ال س ب ا الت بعف       حمز الموضوع           
ال س ب ا  0141110 01

 الت بعف
محموع النفق ا 

على  الح حيف
 الا ف

  ميفماتح يقيس 
 االقتا ديف المواحد
 أنفقا على الته

 الحع يف وظ يف
 عينتص  الته الا يف
. االستص ك  دود
 أن إلى ذلك أضف
 ال س ب ا نظ م

 ب لدححف يصتم الا يف
 وخدم ا بسلع األولى
الته  الا يف الحع يف

 الو داا تستصل ص 
 بغض ،"اقط" المقيمف
 وقوع م  ن عن النظح
 أو االستص ك هذا

 الفعليف الته الحصف
 .نفق ته تداع

محموع النفق ا الح حيف على 
الا ف من قبل حميع 

ما دح اةنف ق ب ألسع ح 
 الح حيف

 

 مليون دوالح أمحي ه
 

 الدولف
 

نظم التمويل، و    التمويل، ع يداا 
التمويل، مزود  الخدم ا الا يف، 

 وظ يف الحع يف الا يف

مسوح، وسح ا 
 إداحيف

 

  سنويف

ال س ب ا  0141119 01
 الت بعف

نسبف اةنف ق 
على الا ف 
من الن تج 
الم له 
 اةحم له

ماتح يقيس مس همف 
اةنف ق على الا ف 
من الن تج الم له 

 اةحم له

ي سب بقسمف القيمف 
اةحم ليف لإلنف ق على 

الا ف على إحم له قيمف 
 الن تج الم له مضحوب  بم يف

 نسبف ميويف
 

 الدولف
 

مسوح، سح ا  
 اداحيف

  سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0141113 01
 الت بعف

نسبف مس همف 
إنف ق السي  ف 

 للدولفالداخليف 
من الن تج 
الم له 

اةحم له 
ب ألسع ح 
 الح حيف

 

 استص ك ماتح يقيس
 ل   الزّواح السي  ه
 وغيح المقيمين
 داخل المقيمين
 المححعه االقتا د

 حمع   ال وهو
السي  ف  استص ك
 واستص ك الم ليف
 الواادة السي  ف

ي سب بقسمف محموع 
ل    االستص ك  السي  ه

 وغيح المقيمين الزّواح
على الن تج الم له  المقيمين

اةحم له ب ألسع ح الح حيف  
 مضحوب  بم يف

 

خدم ا ، خدم ا اةق مف) بنود اةنف ق الدولف نسبف ميويف
نفق ا ، تقديم الطع م والمتحوب ا

نقل الح  ب وخدم ا ، التسوق
 (نفق ا أخحى ،االتا الا

مسوح، سح ا 
 اداحيف

  سنويف

ال س ب ا  0141114 01
 الت بعف

نسبف مس همف 
إنف ق السي  ف 

 للدولفالم ليف 
من الن تج 
الم له 

اةحم له 
ب ألسع ح 
 الح حيف

 
 
 

 ماتح يقيس
 السي  ه االستص ك

 المقيم داخل للزايح
 المححعه االقتا د

 

بقسمف محموع ي سب 
االستص ك السي  ه للزايح 
المقيم على الن تج الم له 

اةحم له ب ألسع ح الح حيف  
 مضحوب  بم يف

 

خدم ا ، خدم ا اةق مف) بنود اةنف ق الدولف نسبف ميويف
نفق ا ، تقديم الطع م والمتحوب ا

نقل الح  ب وخدم ا ، التسوق
 (نفق ا أخحى ،االتا الا

مسوح، سح ا 
 اداحيف

  سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال س ب ا  0141111 01
 الت بعف

نسبف مس همف 
إنف ق السي  ف 

 للدولفالواادة 
من الن تج 
الم له 

اةحم له 
ب ألسع ح 
 الح حيف

 
 

 ماتح يقيس
 السي  ه االستص ك

 غيح المقيم للزايح
 االقتا د داخل

المححعه ب لنسبف 
للن تج الم له 

 اةحم له

ي سب بقسمف محموع 
للزايح االستص ك السي  ه 

غيح المقيم على الن تج 
الم له اةحم له ب ألسع ح 

 الح حيف  مضحوب  بم يف

خدم ا ، خدم ا اةق مف) بنود اةنف ق الدولف نسبف ميويف
نفق ا ، تقديم الطع م والمتحوب ا

نقل الح  ب وخدم ا ، التسوق
 (نفق ا أخحى ،االتا الا

مسوح، سح ا 
 اداحيف

  سنويف

ال س ب ا  1565006 15
 الت بعف

نسبف مس همف 
استص ك 

السي  ف الوطنيف 
اه السطين من 
الن تج الم له 

االحم له 
ب ألسع ح 
 الح حيف

 

 ماتح يقيس
 السي  ه االستص ك

 داخل للزّواح المقيمين
 االقتا د وخ حج

ب لنسبف  المححعه
للن تج الم له 

 اةحم له
 

ي سب بقسمف محموع 
الم ليف  السي  ف استص ك
 الخ ححف السي  ف واستص ك

على الن تج الم له اةحم له 
ب ألسع ح الح حيف  مضحوب  

  بم يف
 

خدم ا ، خدم ا اةق مف) بنود اةنف ق الدولف نسبف ميويف
نفق ا ، تقديم الطع م والمتحوب ا

نقل الح  ب وخدم ا ، التسوق
 (نفق ا أخحى ،االتا الا

مسوح، سح ا 
 اداحيف

  سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 اإلحصاءات الجغرافية والبيئية         
 9101: إ ا  اا السي  ف        حمز الموضوع         

إحم له القيمف  السي  ف  2010001 20
المض اف 
للقط ع 
 السي  ه

ماتح يقيس إحم له 
القيمف المض اف 
 للقط ع السي  ه

قيمف اةنت ج مطحوً   منه 
قيمف االستص ك الوسيط 

  السي  هلقط ع ألنتطف ا

المط عم، الفن دق، ) :نوع المنتأة الدولف دوالح أمحي ه ألف
و  الا السي  ف والسفح، النقل 

دم ا للزواح ، م  تب تقديم خالسي  ه
وم  تب ال ج والعمحة، الان ع ا 

 (، مت حح الت ف والصداي ال حايف

  سنويف   مسح

20 2010002 

 
إحم له عدد  السي  ف 

لي له المبيا 
اه حميع 

 الفن دق الع ملف 

ماتح يقيس إحم له 
األسحة الم حوزة عدد 

للنزال  اه الفن دق 
ألحل المبيا، سوا ًا 
تم المبيا اعلي  أو لم 

 يتم

األسحة الم حوزة إحم له عدد 
للنزال  اه الفن دق ألحل 
المبيا، سوا ًا تم المبيا 

 اعلي  أو لم يتم

 مسح ت مل حنسيف النزيل   المنطقف عدد

 
 

حبعيف،  
 سنويف

 

إحم له نفق ا  السي  ف  2010003 20
األسح على 
الح  ا 
 السي  يف 

ماتح يقيس  حم 
نفق ا األسح على 
 الح  ا السي  يف 

إحم له نفق ا األسح على 
 الح  ا السي  يف 

ح  ا سي  يف ): نوع الح  ا المنطقف دوالح أمحي ه 
  (سي  يف خ ححيفم ليف، ح  ا 

  سنويف   مسح

االستص ك  السي  ف  2010004 20
الوسيط للقط ع 

 السي  ه

ماتح يقيس إحم له 
قيمف المدخ ا 
المستخدمف أو 

المستصل ف أو المتلفف 
أو الم ولف اه 

العمليف اةنت حيف اه 
 . الماسسف

محموع مستلزم ا االنت ج 
السلعيف والماحوا ا وتقيم 

اه بأسع ح المتتحين 
 .المنتآا السي  يف

المط عم، الفن دق، ) :نوع المنتأة الدولف دوالح أمحي ه 
و  الا السي  ف والسفح، النقل 

دم ا للزواح ، م  تب تقديم خالسي  ه
وم  تب ال ج والعمحة، الان ع ا 

 (، مت حح الت ف والصداي ال حايف

  سنويف   مسح



 

20 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد األِسَحة  السي  ف  2010005 20
المت  ف اه 

 الفن دق

ماتح يقيس عدد 
األِسَحة المت  ف اه 

 الفن دق

عدد األِسَحة المت  ف  محموع
 اه الفن دق

حبعيف،   مسح ت مل  الدولف، المنطقف  عدد
 سنويف

 

عدد الح  ا  السي  ف  2010006 20
السي  يف 
 الم ليف 

ماتح يقيس عدد 
الح  ا السي  يف 

الته يتم تنفيذه  من 
األاحاد أو قبل األسحة 
 المقيمين 

محموع عدد الح  ا 
 السي  يف الم ليف 

  ل عتح تعداد    الفحد  حنس ، المنطقفالدولف عدد
 سنواا

 

عدد الح  ا  السي  ف  2010007 20
 السي  يف المنفذة

ماتح يقيس عدد 
الح  ا السي  يف 

 المنفذة

محموع عدد الح  ا 
 السي  يف المنفذة

ح  ا م ليف، ح  ا داخل اسحاييل،  الدولف، المنطقف عدد
 ح  ا خ ححيف

 

  سنويف   مسح

عدد الع ملين  السي  ف  2010008 20
اه المنتآا 

 السي  يف 

ماتح يقيس عدد 
الع ملين اه المنتآا 

 السي  يف 

محموع عدد الع ملين اه 
 المنتآا السي  يف 

المط عم، الفن دق، ): لمنتأةنوع ا ، المنطقفالدولف عدد
و  الا السي  ف والسفح، النقل 

دم ا للزواح ، م  تب تقديم خالسي  ه
وم  تب ال ج والعمحة، الان ع ا 

، (ال حايف، مت حح الت ف والصداي 
 والحنس

  سنويف   مسح

عدد الع ملين  السي  ف  2010009 20
اه قط ع 

 الفن دق

ماتح يقيس عدد 
الع ملين اه قط ع 

 الفن دق

محموع عدد الع ملين اه 
 قط ع الفن دق

، وحنس حنس الع ملين اه االنت ج ، المنطقفالدولف عدد 
 الع ملين اه االداحة 

حبعيف،   مسح ت مل
 سنويف

 

عدد الغحف  السي  ف  2010010 20
 الفندقيف المت  ف

ماتح يقيس عدد 
الغحف الفندقيف 

 المت  ف 

عدد الغحف الفندقيف  محموع
 المت  ف

مفحدة، مزدوحف، ث ثيف، ): نوع الغحاف ، المنطقف الدولف عدد
  (، اخحىحب عيف، احن ف

حبعيف،   مسح ت مل
 سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد الغحف  السي  ف  2010011 20
الفندقيف 
 المتغولف

 عددماتح يقيس 
الغحف الته تم 

 ومداوعف حزه  
األحح من قبل النزال  
الستخدامص  لغحض 

 وتعتبح.  المبيا
 الغحاف متغولف سوا ً 

استخدما اعليً  أو لم 
 تستخدم

الغحف الفندقيف عدد محموع 
المتغولف خ ل اتحة إسن د 

 م ددة

 

حبعيف،   مسح ت مل   ، المنطقف الدولف عدد
 سنويف

 

الفن دق عدد  السي  ف  2010012 20
 الع ملف

ماتح يقيس عدد 
 الفن دق الع ملف

 حبعيف،  ت مل مسح   الدولف، المنطقف  عدد عدد الفن دق الع ملف محموع
 سنويف

 

عدد المح ب ا  السي  ف  2010013 20
الع ملف اه 
نت ط تأحيح 

 المح ب ا

ماتح يقيس عدد 
المح ب ا الع ملف اه 
 نت ط تأحيح المح ب ا

محموع عدد المح ب ا الع ملف 
 اه نت ط تأحيح المح ب ا

  سنويف   مسح   الدولف، المنطقف عدد

المت ح ين عدد  السي  ف  2010014 20
اه الح لف من 

 أاحاد األسحة

ماتح يقيس عدد 
األاحاد المت ح ين اه 

 الح  ا السي  يف

محموع عدد األاحاد 
المت ح ين اه الح  ا 

 السي  يف

ح  ا سي  يف : )نوع الح  ا الدولف، المنطقف عدد
 (م ليف، ح  ا سي  يف خ ححيف

  سنويف   مسح

 عدد المنتآا السي  ف  2010015 20
السي  يف 
 الع ملف

ماتح يحاد عدد 
المنتآا السي  يف 

 الع ملف

محموع عدد المنتآا 
 السي  يف الع ملف

المط عم، الفن دق، ) :نوع المنتأة ، المنطقفالدولف عدد
و  الا السي  ف والسفح، النقل 

دم ا للزواح ، م  تب تقديم خالسي  ه
وم  تب ال ج والعمحة، الان ع ا 

  (الت ف والصداي ، مت حح ال حايف

  سنويف   مسح

عدد النزال  اه  السي  ف  2010016 20
 الفن دق

ماتح يقيس عدد 
 النزال  اه الفن دق

محموع عدد النزال  اه 
 الفن دق

حبعيف،   مسح ت مل حنسيف النزيل   ، المنطقفالدولف عدد 
 سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد تذا ح  السي  ف  2010017 20
 السفح المب عف 

ماتح يقيس عدد 
 تذا ح السفح المب عف 

محموع عدد تذا ح السفح 
 المب عف 

  سنويف   مسح البلد المزاح الدولف، المنطقف عدد

قيمف إحم له  السي  ف  2010018 20
اةنت ج 

لألنتطف 
 السي  يف

ماتح يقيس قيمف 
المنتح ا النص ييف من 

نتطف  ماسس ا األ
والته يتم  سي  يفال

استخدامص  من قبل 
و داا أخحى 

ألغحاض االستص ك 
ذاتًي  أو لغ ي ا 

الت وين الحأسم له 
الث با اةحم له 

 الذاته

محموع قيمف السلع والخدم ا 
ماسس ا الته تنتحص  

خ ل اتحة  سي  يفنتطف الاأل
زمنيف معينف ويتمل ذلك 

لخدم ا المنتحف السلع وا
 ل ستخدام الذاته

المط عم، الفن دق، ) :نوع المنتأة الدولف محي هدوالح أ 
و  الا السي  ف والسفح، النقل 

دم ا للزواح ، م  تب تقديم خالسي  ه
وم  تب ال ج والعمحة، الان ع ا 

 (، مت حح الت ف والصداي ال حايف

  سنويف   مسح

قيمف األاول  السي  ف  2010019 20
الث بتف للمنتآا 

السي  يف 
 الع ملف 

ماتح يقيس قيمف 
األاول الث بتف 

للمنتآا السي  يف 
 الع ملف 

قيمف األاول الث بتف للمنتآا 
 السي  يف الع ملف 

المط عم، الفن دق، ) :نوع المنتأة الدولف دوالح أمحي ه 
و  الا السي  ف والسفح، النقل 

دم ا للزواح ، م  تب تقديم خالسي  ه
وم  تب ال ج والعمحة، الان ع ا 

 (مت حح الت ف والصداي  ،ال حايف

  سنويف   مسح

متوسط إتغ ل  السي  ف  2010020 20
االِسَحة اه 

 الفن دق

 متوسطماتح يقيس 
إتغ ل األسّحة اه 

خ ل  الفن دق الع ملف
 اتحة م ددة

عدد )المتغولف  األسّحة عدد
مقسوم  على  (لي له المبيا

 عدد أي م اةتغ ل

حبعيف،   مسح ت مل   ، المنطقفالدولف متوسط
 سنويف

 

متوسط إتغ ل  السي  ف  2010021 20
 الغحف الفندقيف

 متوسطماتح يقيس 
إتغ ل الغحف اه 

خ ل  الفن دق الع ملف
 اتحة م ددة

مقسوم   المتغولف الغحف عدد
 على عدد أي م اةتغ ل

حبعيف،   مسح ت مل   ، المنطقفالدولف متوسط
 سنويف
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

متوسط اةنف ق  السي  ف  2010022 20
خ ل الح لف 

 للزايح 

ماتح يقيس  حم 
إنف ق الزواح الواادين 
 خ ل الح لف الوا دة

قسمف إحم له نفق ا ي سب ب
الزواح الواادين على الح  ا 

 السي  يف على عددهم

لطع م والتحاب، ا): االنف ق بنود ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه
المبيا، التسوق، المواا ا، نفق ا 

  (، اخحىتحايصيف

غيح م دد    مسح
 بدوحيف

 

متوسط إنف ق  السي  ف  2010023 20
األسحة على 

سي  يف الح لف ال
 الوا دة

متوسط ماتح يقيس 
إنف ق األسحة على 
 الح لف السي  يف

مف إحم له يقي سب بقسمف 
على الح  ا  ةنفق ا األسح 

عدد محموع السي  يف على 
 ح  اال

انف ق على الطع م ) :نف قاال بنود المنطقف، الدولف دوالح أمحي ه
والتحاب، المبيا، التسوق، 

  (، اخحى، نفق ا تحايصيفالمواا ا
ح لف م ليف، ) :نوع الح لف السي  يفو 

 (ح لف خ ححيف

  سنويف   مسح

متوسط عدد  السي  ف 2010024 20
 االسحَّة المت  ف

ماتح يقيس متوسط 
المت  ف األِسَحة عدد 

خ ل اه الفن دق 
 الحبع/ الع م

عدد األِسَحة المت  ف  محموع
اه الفن دق اه  ل تصح، 

اه  على عدد االتصح مقسوم 
 الحبع أو السنف

 مسح ت مل  ، المنطقفالدولف متوسط

 
 

حبعيف،  
 سنويف

 

متوسط عدد  السي  ف 2010025 20
 الغحف المت  ف

ماتح يقيس متوسط 
عدد الغحف المت  ف 
اه الفن دق خ ل 

 الحبع /الع م

عدد الغحف المت  ف  محموع
اه الفن دق اه  ل تصح، 

اه  على عدد االتصح مقسوم 
 الحبع أو السنف

حبعيف،   مسح ت مل  ، المنطقفالدولف متوسط
 سنويف

 

محموع  السي  ف  2010026 20
تعويض ا 

الع ملين اه 
المنتآا 
 السي  يف 

محموع ماتح يقيس 
تعويض ا الع ملين 

 السي  يفاه المنتآا 

محموع تعويض ا الع ملين 
وتتمل  اه المنتآا السي  يف

التعويض ا األحوح النقديف 
والعينيف اه الماسس ا ، بم  

اه ذلك المس هم ا اه 
الضم ن االحتم عه، والته 
تداع أل  مستخدم مق بل 

 عمل ياديه

المط عم، الفن دق، ) :نوع المنتأة ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه 
لسي  ف والسفح، النقل و  الا ا
، م  تب تقديم خدم ا للزواح السي  ه

لعمحة، الان ع ا وم  تب ال ج وا
، (ال حايف، مت حح الت ف والصداي 

تعويض ا الع ملين  سب الحنس، و 
، الع ملون بأحح  سب الحنس

 الع ملون بدون احح  سب الحنس 

  سنويف   مسح
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل مدة  السي  ف  2010027 20
اةق مف اه 

 الفن دق 

ماتح يقيس معدل 
إق مف النزال  اه 
 الفن دق الع ملف

محموع لي له المبيا مقسوم  
 على محموع عدد النزال 

حبعيف،   مسح ت مل حنسيف النزيل   ، المنطقفالدولف  (نزيل/ ليلف) معدل
 سنويف

 

نسبف إتغ ل  السي  ف  2010028 20
االِسَحة اه 

 الفن دق

 نسبفماتح يقيس 
إتغ ل األسّحة اه 

خ ل  الفن دق الع ملف
 اتحة م ددة

متوسط إتغ ل األسّحة مقسوم  
على عدد األسّحة المت  ف 

 بم يف مضحوب 

حبعيف،   مسح ت مل   ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 سنويف

 

نسبف إتغ ل  السي  ف  2010029 20
 الغحف الفندقيف

 نسبفماتح يقيس 
إتغ ل الغحف اه 

خ ل  الفن دق الع ملف
 اتحة م ددة

متوسط إتغ ل الغحف مقسوم  
على عدد الغحف المت  ف 

 بم يف مضحوب 

حبعيف،   مسح ت مل   ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 سنويف

 

نسبف األسح  السي  ف  2010030 20
الته ق ما 

بح  ا سي  يف 
 م ليف 

ماتح يقيس مدى 
إقب ل األسح على 

القي م بح  ا سي  يف 
 م ليف

قسمف عدد األسح ي سب ب
 يف الته ق ما بح  ا سي 
م ليف على العدد ال له 

 بم يف مضحوب  لألسح

مدة االق مف اه الم  ن المزاح، وحصف  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الح لف، طحيقف تنظيم الح لف

  سنويف   مسح

    نسبف األسح السي  ف  2010031 20
أاحاًدا أو )

، والته (منص 
نفذا ح  ا 
 سي  يف خ ححيف

ماتح يقيس مدى 
إقب ل األسح على 

القي م بح  ا سي  يف 
 خ ححيف

قسمف عدد األسح ي سب ب
أو ق م أاحادا ) الته ق ما

بح  ا سي  يف  (منص 
خ ححيف على العدد ال له 

 بم يف مضحوب لألسح 

الم  ن المزاح، وحصف مدة اةق مف اه  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الح لف، طحيقف تنظيم الح لف

  سنويف   مسح



 

24 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األم  ن  السي  ف  2010032 20
السي  يف الته 

يتواح ايص  
خدم ا اه 

األم  ن الم ليف 
 المزاحة

نسبف  ماتح يقيس
األم  ن السي  يف 
الته يتواح ايص  

خدم ا اه األم  ن 
 الم ليف المزاحة

ي سب بقسمف عدد األم  ن 
السي  يف المزاحة الته يتواح 

ايص  خدم ا على عدد 
األم  ن السي  يف المزاحة 

 ال ليف مضحوب  بم يف

مط عم، منتزه ا، )نوع الخدمف  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
مق هه، مس بح، ان دق، م  ا 
تح حيف، محااق ا يف، احت د 

حيد )، مستوى حض  األسح (سي  ه
 ( داحدا، حيد، مقبول، سه ، سه  ح

  سنويف   مسح

نسبف المنتآا  السي  ف  2010033 20
السي  يف الته 

واحصا معوق ا 
 اه اةنت ج 

 حم  يقيسماتح 
المعيق ا الته تواحه 

 المنتآااةنت ج اه 
 فالسي  ي

قسمف عدد المنتآا ي سب ب
السي  يف الته واحصا 

معوق ا اه اةنت ج على 
العدد ال له لصذه المنتآا 

 بم يف مضحوب 

غيح م دد    مسح   الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 بدوحيف

 

نسبف زواح  السي  ف  2010034 20
المواقع 

 السي  يف  

 حم  يقيسماتح 
 زواح المواقع السي  يف 

قسمف عدد زواح ي سب ب
المواقع السي  يف على العدد 

 مضحوب اةحم له للزواح 
 بم يف

وم  ن االق مف، والموقع حنس الزايح،  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 المزاح

غيح م دد    مسح
  بدوحيف

 

            



 

28 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9101: إ ا  اا المس  ن وظحوف الس ن      حمز الموضوع           
20 

 

المس  ن  2015001
وظحوف 

 الس ن

عدد  يقيسماتح  عدد المب نه
 المب نه

الدولف، المنطقف،  عدد محموع عدد المب نه
 الم  اظف، التحمع

فف المبنى، استخدام المبنى، ا نوع
لخ ححيف، الم لك، م دة البن   للحدحان ا

عدد الطوابق اه المبنى، سنف 
 التأسيس، عدد المس  ن اه المبنى

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015002 20
وظحوف 

 الس ن

عدد  يقيسماتح  عدد المس  ن
 المس  ن

الدولف، المنطقف،  عدد محموع عدد المس  ن
 تحمعالم  اظف، ال

 ل عتح  تعداد للمس ن االستخدام
 سنواا

 

المس  ن  2015003 20
وظحوف 

 الس ن

عدد المس  ن 
 المأهولف

عدد ماتح يقيس 
 المس  ن المأهولف 

محموع عدد المس  ن 
 المأهولف

الدولف، المنطقف،  عدد
 تحمعالم  اظف، ال

  ي زة، نوع التحمع، نوع المس ن
الغحف  عدد عدد الغحف، المس ن،

المادح الحييسه  المخااف للنوم،
االتا ل  ،، االتا ل ب ل صحب  للمي ه

 ،تواح المطبخ ،هالا  ب لاحف
 ث اف  ،مح  ض وتواح ،وتواح  م م

، نوع تواح السلع المعمحة الس ن،
  االتغ ل

 مسح

 

 ل ث ث 
 سنواا

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015004 20
وظحوف 

 الس ن

متوسط األححة 
 التصحيف
  للمس  ن

ماتح يقيس متوسط 
األححة التصحيف 

 للمس  ن 

قسمف إحم له أححة ي سب ب
على عدد  التصحيف المس  ن

 المس  ن المستأححة 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع الدولف، المنطقف دين ح أحدنه
 سنواا

 

المس  ن  2015005 20
وظحوف 

 الس ن

متوسط عدد 
 الغحف

متوسط ماتح يقيس 
عدد الغحف اه 
 المس  ن لألسح

قسمف إحم له عدد ي سب ب
الغحف اه منطقف م  على 

عدد المس  ن اه نفس 
 المنطقف

للو دة  /متوسط، غحاف
 الس نيف

 نوع التحمع ، الم  اظفالمنطقف الدولف،

 
 
 
 
 

 

 مسح
 

 ل ث ث 
 سنواا

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 



 

22 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

المس  ن  2015006 20
وظحوف 

 الس ن

متوسط عدد 
 غحف النوم

ماتح يقيس متوسط 
عدد الغحف 

المخااف للنوم اه 
المس  ن لألسح 

 الفلسطينيف

قسمف إحم له عدد ي سب ب
غحف النوم اه منطقف م  

على عدد المس  ن اه نفس 
 المنطقف 

للو دة / متوسط، غحاف نوم
 الس نيف

 مسح نوع التحمع ، الم  اظفالدولف، المنطقف

 

 ل ث ث 
 سنواا

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015007 20
وظحوف 

 الس ن

متوسط  ث اف 
 المس ن 

ماتح يقيس عدد 
االاحاد للغحاف اه 

 الو دة الس نيف

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
اةحم له اه منطقف م  على 

العدد اةحم له للغحف 
المتواحة اه المس  ن اه هذه 

 المنطقف

 مسح نوع التحمع الم  اظفالدولف، المنطقف،  (غحاف/ احد) متوسط

  

 سنويف 

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015008 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته  يتواح 
لديص  السلع 
المعمحة  اه 

 المس ن

ماتح يقيس مدى 
تواح بعض السلع 

المعمحة  لدى األسح 
 اه المس ن

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته يتواح لديص  بعض السلع 

المعمحة على العدد ال له 
 بم يف  مضحوب لألسح 

سي حة خ اف، )نوع السلع نوع التحمع،  الم  اظفالدولف، المنطقف،  نسبف ميويف
م بس، م تبف  ث حف  صحب ييف، غس لف

 (الخ.....، خط ه تف ث با منزليف

 مسح

  

 سنويف 

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015009 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
ه أنصا بن   الت
اتحة س نص  اه م

 زمنيف معينف

ماتح يقيس نسبف 
األسح  سب الفتحة 
الزمنيف الته أنصا 

ايص  األسحة من بن   
 مس نص  

قسمف عدد األسح ي سب ب
 سب الفتحة الزمنيف الته 
أنصا ايص  األسحة من بن   
مس نص  على إحم له عدد 

 بم يف  مضحوب األسح 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

 

المس  ن  2015010 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته تبلغ 

مس  ف مسطح 
مس نص  

مس  ف )
 (م ددة

يقيس نسبف ماتح 
األسح الته تس ن 
مس  ن مس  ف 
مسطح مس نص  

 (مس  ف م ددة)

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته مس  ف مسطح مس نص  

مس  ف م ددة ب لمتح )
على إحم له عدد ( المحبع
 بم يف مضحوب األسح 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

22 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

المس  ن  2015011 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته تقيم اه 

مس  ن ب ي زتص  
 المختلفف

ماتح يقيس نسبف 
األسح الته تقيم اه 
الو داا الس نيف 

  سب  ي زة  المس ن 

قسمف عدد األسح ي سب ب
 سب الته تقيم اه مس  ن 

للمس ن   ي زتص  المختلفف
 مضحوب على العدد ال له 

 بم يف 

 مسح نوع التحمع فالم  اظالدولف، المنطقف،  نسبف ميويف

  

 سنويف 

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015012 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته تقيم اه 
و داا س نيف 

   معينفبأنواع 

ماتح يقيس نسبف 
األسح الته تقيم اه 

من س نيف  و داا
 نوع معين

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تقيم اه و داا س نيف 

على العدد  معيننوع  من
 بم يف  مضحوب ال له لألسح 

 مسح نوع التحمع ، الم  اظفالدولف، المنطقف نسبف ميويف

  

 سنويف 

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015013 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته يبعد م  ن 
س نص  مس اف 
م ددة عن 
أقحب عي دة 

 طبيب

ماتح يقيس نسبف 
األسح  سب بعد 
م  ن س نص  عن 
 أقحب عي دة طبيب

قسمف عدد األسح ي سب ب
 سب  ل ايف من اي ا 
المس اف بين م  ن س نص  
وأقحب عي دة طبيب على 

 مضحوب إحم له عدد األسح 
 بم يف

 ل ث ث  مسح نوع التحمع الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

 

المس  ن  2015014 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
م  ن الته يبعد 

س نص  مس اف 
م ددة عن 

أقحب مدحسف 
 ابتداييف

ماتح يقيس نسبف 
األسح  سب بعد 
م  ن س نص  عن 

 أقحب مدحسف ابتداييف

قسمف عدد األسح ي سب ب
 سب  ل ايف من اي ا 
المس اف بين م  ن س نص  

وأقحب مدحسف ابتداييف على 
 مضحوب إحم له عدد األسح 

 بم يف

 ل ث ث  مسح ع التحمعنو  الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

011 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

المس  ن  2015015 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته يبعد م  ن 
س نص  مس اف 
م ددة عن 
أقحب مح ز 
 أمومف وطفولف

ماتح يقيس نسبف 
األسح  سب بعد 
م  ن س نص  عن 
أقحب مح ز أمومف 

 وطفولف

قسمف عدد األسح ي سب ب
 سب  ل ايف من اي ا 
المس اف بين م  ن س نص  

وأقحب مح ز أمومف وطفولف 
على إحم له عدد األسح 

 بم يف مضحوب 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

 

المس  ن  2015016 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته يبعد م  ن 
س نص  مس اف 
م ددة عن 

مح ز أقحب 
 طبه

ماتح يقيس نسبف 
األسح  سب بعد 
م  ن س نص  عن 
 أقحب مح ز طبه

قسمف عدد األسح ي سب ب
 سب  ل ايف من اي ا 
المس اف بين م  ن س نص  
وأقحب مح ز طبه على 

 مضحوب إحم له عدد األسح 
 بم يف

 ل ث ث  مسح نوع التحمع الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

 

المس  ن  2015017 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته يبعد م  ن 
س نص  مس اف 
م ددة عن 

 أقحب مستتفى

ماتح يقيس نسبف 
األسح  سب بعد 
م  ن س نص  عن 

 أقحب مستتفى

قسمف عدد األسح ي سب ب
 سب  ل ايف من اي ا 
المس اف بين م  ن س نص  

وأقحب مستتفى على إحم له 
 بم يف مضحوب عدد األسح 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع المنطقفالدولف،  نسبف ميويف
 سنواا

 

المس  ن  2015018 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته يبعد م  ن 
س نص  مس اف 
م ددة عن 

أقحب 
مواا ا 

 ع مف

ماتح يقيس نسبف 
األسح  سب بعد 
م  ن س نص  عن 
أقحب مواا ا 

 ع مف

قسمف عدد األسح ي سب ب
 سب  ل ايف من اي ا 
المس اف بين م  ن س نص  

وأقحب مواا ا ع مف على 
 مضحوب إحم له عدد األسح 

 بم يف

 ل ث ث  مسح نوع التحمع الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

010 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

المس  ن  2015019 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته يتواح 
 لديص   م م

ماتح يقيس مدى 
تواح  م م ا لدى 

 األسح 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته يتواح لديص   م م على 

 مضحوب العدد ال له لألسح 
 بم يف 

 مسح نوع التحمع ، الم  اظفالدولف، المنطقف نسبف ميويف

 

 ل ث ث 
 سنواا

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015020 20
وظحوف 

 الس ن

األسح نسبف 
الته يتواح 

 لديص  مح  ض

ماتح يقيس مدى 
تواح محا يض لدى 

 األسح 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته يتواح لديص  مح  ض 
على العدد ال له لألسح 

 بم يف  مضحوب 

 مسح نوع التحمع ، الم  اظفالدولف، المنطقف نسبف ميويف

 

 ل ث ث 
 سنواا

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المس  ن  2015021 20
وظحوف 

 الس ن

نسبف األسح 
الته يتواح 
 لديص  مطبخ

ماتح يقيس مدى 
تواح مط بخ لدى 

 األسح 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته يتواح لديص  مطبخ على 

مضحوب  العدد ال له لألسح 
  بم يف

 مسح نوع التحمع ، الم  اظفالدولف، المنطقف نسبف ميويف

 

 ل ث ث 
 سنواا

 

 

عتح   ل تعداد
 سنواا

 

            



 

019 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9191: إ ا  اا البييف      حمز الموضوع           
ت لفف التخلص  البييف 2020001 20

من المي ه 
 الع دمف

ماتح يقيس ت لفف 
التخلص من المي ه 

 سنوي  الع دمف

محموع م  تم داعه مق بل 
 التخلص من المي ه الع دمف

 خ ل السنف

التعليمه، الا ه، المنزله، )القط ع  المنطقف، الم  اظفالدولف،  اسحاييله تيقل
 (المنتآا

   ل سنتين سح ا اداحيف

الت لفف التصحيف  البييف 2020002 20
 للمي ه المستصل ف

ماتح يقيس ت لفف 
المي ه المستصل ف 

 خ ل التصح

محموع م  يتم داعه مق بل 
 خ ل تصح استص ك المي ه

التعليمه، الا ه، المنزله، )القط ع  المنطقف، الم  اظفالدولف،  اسحاييله تيقل
 (المنتآا

   ل سنتين سح ا اداحيف

عدد الفت  ا  البييف 2020003 20
( المحا يض)

 المستخدمف 

ماتح يقيس عدد 
( المحا يض) الفت  ا

 المستخدمف

الا ه، المنزله، التعليمه، )القط ع  الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد محموع المحا يض الموحودة
 (المنتآا

   ل سنتين سح ا اداحيف

عدد أي م ماتح يقيس  عدد أي م المطح  البييف 2020004 20
واليوم الم طح )المطح 
اليوم الذ  تبلغ : يعنه

ايه  ميف المطح 
إنش أو م   1011

 (يع دله أو ا ثح

  سنويف سح ا اداحيف  الحاد الحو   م طف عدد محموع عدد أي م المطح 

عدد  نفي ا  البييف 2020005 20
 مي ه التحب

ماتح يقيس عدد 
ال نفي ا المستخدمف 

للتحب اه الماسس ا 
 التعليميف

عدد  نفي ا التحب المتواحة 
 اه الماسس ا التعليميف

   ل سنتين سح ا اداحيف التعليميف المح لف الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد 

عدد خزان ا  البييف 2020006 20
 المي ه

ماتح يقيس عدد 
 خزان ا المي ه

عدد خزان ا المي ه المتواحة 
 اه الماسسف أو المنتأة

التعليمه، الا ه، المنزله، )القط ع  الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد
 (المنتآا

   ل سنتين سح ا اداحيف

عدد م ط ا  البييف 2020007 20
مع لحف المي ه 

 الع دمف 

ماتح يقيس عدد 
م ط ا مع لحف 
 المي ه الع دمف 

محموع عدد م ط ا مع لحف 
 المي ه الع دمف 

غيح م دد  اداحيفسح ا    الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد
 بدوحيف

 

 

عدد مداان  البييف 2020008 20
 النف ي ا 

ماتح يقيس عدد 
 مداان النف ي ا 

   ل سنتين اداحيفسح ا    المنطقف، الم  اظفالدولف،  عدد محموع عدد مداان النف ي ا 



 

013 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد محاا  البييف 2020009 20
 ا ص الخزان ا

ماتح يقيس عدد 
محاا ا ص خزان ا 

 المي ه

عدد المحاا الته تم ايص  
 ا ص الخزان ا 

التعليمه، الا ه، المنزله، )القط ع  الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد
 (المنتآا

   ل سنتين سح ا اداحيف

عدد محاا  البييف 2020010 20
نضح  فح 

 المي ه الع دمف

ماتح يقيس عدد 
محاا نضح  فح 

 المي ه الع دمف

محموع عدد محاا نضح  فح 
 المي ه الع دمف

المنزله، االقتا د ، )القط ع  الدولف، المنطقف عدد
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

 (التحمع ا الس  نيف

   ل سنتين مسح

 مي ا النف ي ا  البييف 2020011 20
 البلديف 

ماتح يقيس  مي ا 
 النف ي ا البلديف 

محموع  مي ا النف ي ا 
 البلديف 

، سح ا مسح   الدولف، المنطقف، الم  اظف طن
 اداحيف

   ل سنتين

ماتح يقيس  ميف   ميف التبخح  البييف 2020012 20
  السطينالتبخح اه 

  سنويف سح ا اداحيف   الحاد الحو  م طف ملم محموع  ميف التبخح 

 ميف المطح  البييف 2020013 20
 السنو   

 ميف ماتح يقيس 
 المطح السنو   

  سنويف سح ا اداحيف  الحاد الحو  م طف ملم محموع  ميف المطح السنو   

 ميف النف ي ا   البييف 2020014 20
الالبف 

 المفاولف

ماتح يقيس  حم 
 الالبف النف ي ا

 المفاولف

الالبف محموع  ميف النف ي ا 
 المفاولف

المنزله، االقتا د ، )القط ع  الدولف، المنطقف طن
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

، و سب نوع (الس  نيفالتحمع ا 
النف ي ا الالبف المفاولف، وس يل 
حمع ودوحيف حمع النف ي ا الالبف 

 المفاولف

   ل سنتين مسح

 ميف النف ي ا  البييف 2020015 20
الالبف غيح 

 المفاولف

ماتح يقيس  حم 
غيح   الالبف النف ي ا

 المفاولف

الالبف  محموع  ميف النف ي ا 
 المفاولفغيح 

المنزله، االقتا د ، )القط ع  الدولف، المنطقف طن
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

، ونوع النف ي ا (الس  نيفالتحمع ا 
المفاولف، وس يل حمع الالبف غيح 

ودوحيف حمع النف ي ا الالبف غيح 
 المفاولف

   ل سنتين مسح

 ميف النف ي ا   البييف 2020016 20
 المنتحف 

 ميف ماتح يقيس 
 النف ي ا الن تحف 

، المنطقف، منطقف الدولف طن محموع  ميف النف ي ا الن تحف  
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

االقتا د ، المنزله، )القط ع 
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

نوع النف ي ا و ، (التحمع ا الس  نيف
 الن تحف

   ل سنتين مسح



 

014 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

متوسط اةنت ج  البييف 2020017 20
اليومه  من 

 النف ي ا 

متوسط ماتح يقيس 
اةنت ج اليومه من 

 النف ي ا 

قسمف ال حم ال له ي سب ب
للنف ي ا  المنتحف يومي  

ب ل يلوغحام ا على العدد 
أسحة، ) ال له لو داا الب ث

 (أو منتأة، أو  سب القط ع

المنزله، االقتا د ، )القط ع  الدولف، المنطقف يومي  / غم
التعليمه، الا ه، والتحمع ا 

 (الس  نيف

   ل سنتين مسح

متوسط إنت ج  البييف 2020018 20
الفحد اليومه 
من النف ي ا 

 المنزليف 

متوسط ماتح يقيس 
إنت ج الفحد اليومه 

 من النف ي ا المنزليف 

قسمف ال حم ال له ي سب ب
للنف ي ا الته ينتحص  األاحاد 
يومي  ب ل يلوغحام ا على 

 العدد ال له لألاحاد

   ل سنتين مسح   الدولف، المنطقف يومي  / غم

معدل استص ك  البييف 2020019 20
 المي ه

ماتح يقيس معدل 
 استص ك المي ه

 ميف المي ه المستصل ف 
مقسومف على عدد و داا 

 القي س

التعليمه، الا ه، المنزله، )القط ع  الدولف، المنطقف، الم  اظف و دة القي س/ لتح 
 (المنتآا

   ل سنتين سح ا اداحيف

معدل االنف ق  البييف 2020020 20
السنو  على 

 النظ اف

ماتح يقيس االنف ق 
 السنو  على النظ اف 

محموع م  يتم انف قه سنويً  
 على النظ اف

التعليمه، الا ه، المنزله، )القط ع  الدولف، المنطقف، الم  اظف اسحاييله تيقل
 (المنتآا

   ل سنتين اداحيفسح ا 

معدل الحطوبف  البييف 2020021 20
 النسبيف 

نسبف ماتح يقيس 
 ميف بخ ح الم   

الموحود اه الصوا  
إلى  ميف البخ ح 
 ال زمف لإلتب ع

قسمف الضغط ي سب ب
الحزيه لبخ ح الم   على 

ضغط بخ ح الم   مضحوب  
   م يفب

  سنويف سح ا اداحيف  الحاد الحو  م طف نسبف ميويف

المعدل التصح   البييف 2020022 20
للمب لغ المداوعف 

للتخلص من 
 النف ي ا

ماتح يقيس المب لغ 
المداوعف مق بل 

التخلص من النف ي ا 
 خ ل التصح

محموع م  يتم داعه مق بل 
التخلص من النف ي ا خ ل 

 التصح

التعليمه، الا ه، المنزله، )لقط ع ا الدولف، المنطقف، الم  اظف اسحاييلهتيقل 
 (المنتآا

   ل سنتين سح ا اداحيف



 

011 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل الضغط  البييف 2020023 20
 الحو  

 ماتح يقيس معدل
الضغط الحو ، 
م   ويعحف اه نقطف

على سطح االحض 
على أنه وزن عمود 
الصوا  على و دة 

( 2سم)المس  ف 
ويق س بو دة 

أو  2سم/داين
والت يع اه  2م/نيوتن

االحا د الحويف و دة 
ب ح يس و  )الميليب ح 

ضغط مليون 
 (2سم/داين

يق س الضغط الحو  
تح الزيبقه، ب لب حومي

 والب حوغحاف المعدنه

  سنويف سح ا اداحيف   الحاد الحو م طف  عدلم

المعدل الع م  البييف 2020024 20
 ل حاحة الصوا  

معدالا  يقيس ماتح
  حاحة الصوا  

محموع قي س ا دحح ا  حاحة 
الصوا  على اتحاا اه م طف 
م  ويقسم المحموع على عدد 

 محاا القي س

1م
  فسنوي سح ا اداحيف  الحاد الحو  م طف 

معدل  حاحة  البييف 2020025 20
 الصوا  

معدالا يقيس ماتح 
  حاحة الصوا  العظمى

  والدني 

محموع قي س ا دحح ا  حاحة 
على  والدني  الصوا  العظمى

اتحاا اه م طف م  ويقسم 
المحموع على عدد محاا 

 القي س

1م
  سنويف سح ا اداحيف (العظمى، الدني ): الصوا   حاحة الحاد الحو  م طف 

معدل س ع ا  البييف 2020026 20
االتع ع 
 التمسه

معدل ماتح يقيس 
عدد س ع ا سطوع 
 التمس خ ل اليوم 

عدد س ع ا سطوع محموع 
التمس خ ل اليوم خ ل 

 اتحة زمنيف معينف

  سنويف  سح ا اداحيف   الحاد الحو  م طف يوم /س ع ا السطوع عدد



 

014 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل سحعف  البييف  2020027 20
 الحي ح 

معدل  يقيسماتح 
 سحعف الحي ح 

محموع قي س ا سحعف الحي ح 
على اتحاا اه م طف م  

على عدد محاا  مقسوم 
 القي س

  سنويف سح ا اداحيف   الحاد الحو  م طف س عف/  لم

نسبف االتا ل  البييف 2020028 20
بتب ف الاحف 

 الا ه

ماتح يقيس  حم 
ظ هحة االتا ل 
بتب ف الاحف 

 الا ه

قسمف إحم له عدد و داا 
مبنى، تحمع، ماسسف )العد 
المتالف بتب ف الاحف ( الخ

الا ه على العدد ال له 
 بم يف مضحوب لصذه الو داا 

، المنطقف، منطقف الدولف نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

تا د ، المنزله،  االق) القط ع
، والتحمع ا التعليمه، الحع يف الا يف

 (الس  نيف

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

 البييف 2020029 20

 

نسبف االتا ل 
بتب ف المي ه 

 الع مف

ماتح يقيس مدى 
اتا ل الس  ن بتب ف 

 المي ه الع مف

قسمف إحم له عدد و داا 
مبنى، تحمع، ماسسف )العد 
المتالف بتب ف المي ه ( الخ

الع مف على العدد ال له لصذه 
 بم يف مضحوب الو داا 

، المنطقف، منطقف الدولف نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

 

تا د ، المنزله،  االق) القط ع
، والتحمع ا التعليمه، الحع يف الا يف

 (الس  نيف

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

نسبف األسح  البييف 2020030 20
الته يبعد م  ن 
س نص  مس اف 

عن معينف 
 مادح المي ه

نسبف  يقيس ماتح
 سب بعد  األسح

مادح المي ه عن 
 المس ن

قسمف عدد األسح الته تبعد 
عن مادح المي ه مس اف 

معينف على عدد األسح ال ليف 
 مضحوب  بم يف

   ل سنتين مسح  الدولف، المنطقف نسبف ميويف 

نسبف التحمع ا  البييف 2020031 20
الس  نيف 

 المتالف بتب ف
 ال صحب  

ماتح يقيس مدى 
اتا ل التحمع ا 
الس  نيف بتب ف 
 ال صحب   الع مف

قسمف عدد التحمع ا الس  نيف 
الته لديص  تب ف  صحب   ع مف 
على عدد التحمع ا الس  نيف 

 بم يف مضحوب ال ليف 

مسح، سح ا   الم  اظف ، المنطقف،الدولف نسبف ميويف
 اداحيف

 ل ث ث 
 سنواا

 



 

018 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف التخلص  البييف 2020032 20
من المي ه 

 الع دمف

ماتح يقيس  حم 
ظ هحة التخلص من 

المي ه الع دمف ب لطحق 
 المختلفف

قسمف إحم له عدد و داا 
مبنى، تحمع، ماسسف )العد 
الته تستخدم طحيقف ( الخ

معينف للتخلص من المي ه 
الع دمف على العدد ال له لصذه 

 بم يف مضحوب الو داا 
 

، المنطقف، منطقف لفالدو  نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

المنزله، االقتا د ، )القط ع 
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

 (التحمع ا الس  نيف
 طحيقف التخلص من المي ه الع دمف و 

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

نسبف التخلص  البييف 2020033 20
من النف ي ا 

ب لطحق الالبف 
 المختلفف

الطحق  يقيسماتح 
المستخدمف للتخلص 
 من النف ي ا الالبف 

قسمف عدد و داا العد الته 
تستخدم طحيقف معينف 

للتخلص من النف ي ا الالبف 
على العدد ال له لو داا 

العد الته تتخلص من 
 مضحوب  النف ي ا الالبف

 بم يف

، المنطقف، منطقف الدولف نسبف ميويف
حنوب تم ل، وسط، )

 (الضفف

المنزله، االقتا د ، )القط ع 
الحع يف الا يف،  محا زالتعليمه، 

 (التحمع ا الس  نيف 
 وطحيقف التخلص من النف ي ا الالبف

الق اه  بأقحب   ويف،  حقص ، الق اه  )
اه م ب نف ي ا، الق اه  بت ل 

نوع ال  ويف، موقع ، و (عتوايه، أخحى
ال  ويف، الحصف المساولف، م  ن 

التخلص من النف ي ا، دوحيف التخلص 
 من النف ي ا

 

، سح ا مسح
 اداحيف

  سنويف

نسبف التعحض  البييف 2020034 20
  للملوث ا

مدى  يقيسماتح 
التعحض لما دح 

 التلوث

قسمف عدد و داا العد الته 
لنوع معين من تتعحض 

على العدد  الملوث ا المتنوعف
 مضحوب ال له لو داا العد 

 بم يف

، المنطقف، منطقف الدولف ميويفنسبف 
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

المنزله، االقتا د ، )القط ع 
التعليمه، الا ه، والتحمع ا 

دخ ن، )، ونوع الملوث (الس  نيف 
، وقا التعحض (غب ح، حوايح، ضحيج

المادح االول و  لما دح التلوث، 
 ال  نوع من الملوث ا

 
 
 

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

 ل عتح  دتعدا
 سنواا

 



 

012 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف الم ون ا  البييف 2020035 20
المختلفف 

 للنف ي ا الالبف

نسبف  يقيسماتح 
الم ون ا المختلفف 
للنف ي ا الالبف 

الن تحف عن و داا 
 العد 

قسمف عدد و داا العد الته 
ينتج عنص  م ون معين من 
النف ي ا الالبف على العدد 

 مضحوب ال له لو داا العد 
 بم يف

، المنطقف، منطقف الدولف ميويفنسبف 
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

االقتا د ،  المنزله،) القط ع
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

 (التحمع ا الس  نيف
 ف ظ ا )م ون ا النف ي ا الالبف و 

اطف ل، مخلف ا طع م، ووحق و حتون، 
 (أخحى

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

نسبف المنتآا  البييف 2020036 20
 تقوم الته

بنضح  فح 
 المي ه الع دمف

ماتح يقيس نسبف 
المنتآا الته تقوم 
بنضح  فح المي ه 

 الع دمف  

قسمف عدد المنتآا الته 
يوحد لديص  نضح  ل فح 
المي ه الع دمف على العدد 

 ال له للمنتآا مضحوب  بم يف

المنزله، االقتا د ، ) القط ع ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

 (التحمع ا الس  نيف
 

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

نسبف تقييم  البييف 2020037 20
 حودة المي ه

تقييم  يقيسماتح 
و داا العد 

والمب وثين لحودة 
 المي ه 

قسمف عدد و داا العد الته 
ق ما بتقييم حودة المي ه 

بافف معينف على العدد ال له 
 بم يف مضحوب لو داا العد 

، المنطقف، منطقف الدولف نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

المنزله، االقتا د ، ) القط ع
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

 (التحمع ا الس  نيف
حيدة، متوسطف، ) تقييم حودة المي هو 

 (سييف

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

نسبف مح الا  البييف 2020038 20
إع دة االستخدام 
للمي ه الع دمف 

 المع لحف

ماتح يقيس مدى 
اع دة استخدام المي ه 

 الع دمف المع لحف

قسمف عدد األسح الته تعيد 
استخدام المي ه الع دمف 

للمن زل بمح الا مختلفف على 
لألسح مضحوب  العدد ال له 

 بم يف

   ل سنتين مسح  الدولف، المنطقف نسبف ميويف 

نسبف وحود  البييف 2020039 20
خدمف استمحاحيف  
 اةمداد ب لمي ه 

مدى  يقيسماتح 
استمحاحيف وحود خدمف 

لدى  ب لمي هاةمداد 
 األسح

الته يوحد  األسحقسمف عدد 
استمحاحيف اةمداد لديص  خدمف 

على العدد للمن زل  ب لمي ه
 بم يف مضحوب  لألسحال له 

   ل سنتين مسح  الدولف، المنطقف نسبف ميويف 



 

012 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف وحود  البييف 2020040 20
خدمف حمع 

 النف ي ا الالبف

مدى  يقيسماتح 
وحود خدمف حمع 

النف ي ا لدى و داا 
 العد 

قسمف عدد و داا العد الته 
يوحد لديص  خدمف حمع نف ي ا 

على العدد ال له لو داا 
 بم يف مضحوب العد 

، المنطقف، منطقف الدولف نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

المنزله، االقتا د ، )القط ع 
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

ونوع الوسيلف، ، (الس  نيفالتحمع ا 
 والحصف الته تقوم بحمع النف ي ا

، سح ا مسح
 اداحيف

  سنويف

نسبف وحود  البييف 2020041 20
اال للنف ي ا 

 الالبف

مدى  يقيسماتح 
وحود اال للنف ي ا 
الالبف لدى و داا 

 العد 

قسمف عدد و داا العد الته 
يوحد لديص  اال للنف ي ا 
الالبف على العدد ال له 

 بم يف مضحوب لو داا العد 

، المنطقف، منطقف الدولف نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

المنزله، االقتا د ، )القط ع 
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

و سب نوع ، (الس  نيفالتحمع ا 
المفاولف، الوسيلف النف ي ا 

 المستخدمف لفال النف ي ا

  ل سنتين مسح

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

نسبف وحود  البييف 2020042 20
مع لحف للمي ه 

  الع دمف

مدى يقيس ماتح 
وحود مع لحف للمي ه 
الع دمف لدى و داا 

 العد

قسمف عدد و داا العد الته 
يوحد لديص  مع لحف للمي ه 
الع دمف على العدد ال له 

 بم يف مضحوب لو داا العد 

، المنطقف، منطقف الدولف نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

المنزله، االقتا د ، )القط ع 
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

وغحض  ،(التحمع ا الس  نيف
 االستخدام

   ل سنتين مسح

نسبف وحود  البييف 2020043 20
مع لحف للنف ي ا 

 الالبف

مدى  يقيسماتح 
وحود مع لحف  

للنف ي ا الالبف لدى 
 و داا العد

قسمف عدد و داا العد الته 
يوحد لديص  مع لحف للنف ي ا 
الالبف على العدد ال له 

 بم يف مضحوب لو داا العد 
 
 

 ، المنطقف، منطقفالدولف نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

المنزله، االقتا د ، )القط ع 
، محا ز الحع يف الا يف، التعليمه

 (التحمع ا الس  نيف

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

نسبف وحود  البييف 2020044 20
مقاف أو 

اه    اتيحي 
الماسس ا 

 التعليميف

ماتح يقيس نسبف 
تواح المق اف او 

 ال  اتيحي  

عدد الماسس ا التعليميف 
الته يتواح ايص  مقاف او 
  اتيحي  مقسومف على عدد 
 الماسس ا التعليميف ال ليف

 

   ل سنتين اداحيفسح ا   الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف



 

001 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسيف ال اول   البييف 2020045 20
على المي ه من 

الما دح 
 المختلفف

 يقيسماتح 
الما دح المختلفف 

للمي ه المستخدمف من 
 قبل الس  ن

قسمف عدد و داا العد الته 
تقوم ب ستخدام مادح معين 
لل اول على المي ه على 
العدد ال له لو داا العد 

 بم يف مضحوب 
 
 

، المنطقف، منطقف الدولف نسبف ميويف
تم ل، وسط، حنوب )

 (الضفف

 

االقتا د ، المنزله، )القط ع 
التعليمه، محا ز الحع يف الا يف، 

 (التحمع ا الس  نيف

 مسح

 

  ل سنتين

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

20 2020046 

 

 

 البييف

 

نايب الفحد 
من انبع ث ا 
غ ز ث نه 

 أ سيد ال حبون 

متوسط ماتح يقيس 
نايب الفحد من  ميف 
ث نه أ سيد ال حبون 
المنبعثف اه الصوا  

اتحة زمنيف خ ل 
 م ددة

 

قسمف  ميف ث نه أ سيد 
ال حبون المنبعثف اه الصوا  

خ ل اتحة زمنيف م ددة على 
محموع عدد الس  ن لنفس 

 الفتحة
 

 الدولف، المنطقف طن متح 

 
 
 

  

 

  سنويف اداحيفسح ا 

20 2020047 

 

 

 البييف

 

عدد البلدان 
الته تعتمد 

وتنفذ 
استحاتيحي ا 

لل د من وطنيف 
مخ طح 

تيً   ال واحث تم
  إط ح مع

سندا  لل د من 
مخ طح 

ال واحث للفتحة 
9101-9101 

عدد ماتح يقيس 
البلدان الته تعتمد 
وتنفذ استحاتيحي ا 

لل د من وطنيف 
مخ طح ال واحث 

 إط ح تيً  مع تم
 سندا  

عدد البلدان الته تنفذ  
استحاتيحي ا وطنيف لل د من 

تيً  مع  مخ طح ال واحث تم
 -9101 سندا  إط ح

9101 

يتم ا تس به من   الدولف عدد
خ ل م تب 
األمم المت دة 

لل د من مخ طح 
ال واحث

UNISDR 

غيح م دد 
 بدوحيف

 

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
00103 

11.b.1 

13.1.2 



 

000 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

20 2020048 

 

 

 البييف

 

نسبف ال  وم ا 
الم ليف الته 
تعتمد وتنفذ 
استحاتيحي ا 

م ليف لل د من 
مخ طح 
تيً   تم ال واحث

مع 
االستحاتيحي ا 
الوطنيف لل د 
من مخ طح 

 ال واحث

ماتح يقيس 
ال  وم ا الم ليف 
الته تعتمد وتنفذ 

استحاتيحي ا م ليف 
لل د من مخ طح 

تيً  مع  ال واحث تم
االستحاتيحي ا 

الوطنيف لل د من 
 مخ طح ال واحث

 

ال  وم ا الم ليف  قسمف عدد
الته تعتمد وتنفذ استحاتيحي ا 

لل د من مخ طح  م ليف
تيً  مع  ال واحث تم

االستحاتيحي ا الوطنيف لل د 
من مخ طح ال واحث على 

محموع  ال  وم ا ال ليف اه 
 مضحوب  بم يفالدول 

 

يتم ا تس به من   الدولف، الم  اظف نسبف ميويف
م تب خ ل 

األمم المت دة 
لل د من مخ طح 

ال واحث
UNISDR 

غيح م دد 
 بدوحيف

 

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
1.5.4 

11.b.2 

13.1.3 

20 2020049 

 

 

 البييف

 

انبع ث ا ث نه 
أ سيد ال حبون 
ل ل و دة من 
 القيمف المض اف

 

 نسبفال يقيس ماتح
 انبع ث ا بين
 ال حبون أ سيد ث نه

 ا تحاق عن الن تحف
 والقيمف الوقود

 لألنتطف المض اف
 المحتبطف االقتا ديف

 بص 

 انبع ث ا قسمف
 من ال حبون أ سيد ث نه

 (ب ل غ( الت ويليف الان ع ا
 لألنتطف المض اف القيمفعلى 

 بص  المحتبطف االقتا ديف
 ب لدوالح األمحي ه

 

يتم ا تس به من   الدولف دوالح أمحي ه/  غ
خ ل تعبف 

اة ا  اا اه 
األمم المت دة 

UNSD وو  لف ،
الط قف الدوليف 

IEA 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
10401 



 

009 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

20 2020050 

 

 

 البييف

 

عدد البلدان 
الته لديص  

خطط عمل 
وطنيف 

ل ستص ك 
واةنت ج 

المستدامين أو 
الته أدمحا 

تلك الخطط اه 
سي س تص  
الوطنيف 

ب عتب حه  أولويف 
 أو غ يف

 
 
 
 
 
 

عدد ماتح يقيس 
البلدان الته لديص  
خطط عمل وطنيف 
ل ستص ك واةنت ج 
المستدامين أو الته 
أدمحا تلك الخطط 
اه سي س تص  الوطنيف 
ب عتب حه  أولويف أو 

 غ يف
 

عدد البلدان الته لديص  خطط 
عمل وطنيف ل ستص ك 

واةنت ج المستدامين أو الته 
أدمحا تلك الخطط اه 

سي س تص  الوطنيف ب عتب حه  
 أولويف أو غ يف

يتم ا تس به من   الدولف عدد
 بحن مج خ ل 
 المت دة األمم
 (UNEP) للبييف

غيح م دد 
 بدوحيف 

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
120101 



 

003 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

20 2020051 

 

 

 البييف

 

عدد األطحاف 
تف ق ا اه اال

البيييف الدوليف 
 المتعددة

األطحاف 
المتعلقف بنف ي ا 
المواد الخطحة 
وغيحه  من 

المواد 
ال يمي ييف، الته 
تفه بتعصداتص  
والتزام تص  اه 
نقل المعلوم ا 

على الن و 
الذ  يتطلبه  ل 
 اتف ق ذ  الف

 

عدد ماتح يقيس 
األطحاف اه 

االتف ق ا البيييف 
الدوليف المتعددة 

األطحاف المتعلقف 
بنف ي ا المواد الخطحة 

وغيحه  من المواد 
ال يمي ييف، الته تفه 
بتعصداتص  والتزام تص  
اه نقل المعلوم ا 
على الن و الذ  

ف ق ذ  يتطلبه  ل ات
 الف

 

عدد األطحاف اه االتف ق ا 
البيييف الدوليف المتعددة 

األطحاف المتعلقف بنف ي ا 
المواد الخطحة وغيحه  من 

المواد ال يمي ييف، الته تفه 
بتعصداتص  والتزام تص  اه نقل 
المعلوم ا على الن و الذ  
 يتطلبه  ل اتف ق ذ  الف

 

يتم ا تس به من   الدولف عدد
 بحن مج خ ل 
 المت دة األمم
 (UNEP) للبييف

غيح م دد 
 بدوحيف 

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
120401 

20 2020052 

 

 

 البييف

 

عدد األتخ ص 
المتواين 

والمفقودين ومن 
تضححوا مب تحة 
بسبب ال واحث 

من بين  ل 
111 011 

 تخص
 

https://www.uni

sdr.org/files/549

70_techguidanc

enotesarabic.pdf 

 

 

 

 

https://www.unisdr.or

chguig/files/54970_te

dancenotesarabic.pdf 

 

 

 

 

 

يتم ا تس به من   الدولف عدد
خ ل م تب 
األمم المت دة 

لل د من مخ طح 
ال واحث

UNISDR 

من ماتحاا  سنوي 
التنميف 

 المستدامف
13.1.1 

https://www.unisdr.org/files/54970_techguidancenotesarabic.pdf
https://www.unisdr.org/files/54970_techguidancenotesarabic.pdf
https://www.unisdr.org/files/54970_techguidancenotesarabic.pdf
https://www.unisdr.org/files/54970_techguidancenotesarabic.pdf
https://www.unisdr.org/files/54970_techguidancenotesarabic.pdf
https://www.unisdr.org/files/54970_techguidancenotesarabic.pdf
https://www.unisdr.org/files/54970_techguidancenotesarabic.pdf


 

004 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

20 2020053 

 

 

 البييف

 

نسبف المواقع 
الص مف الته 
تحسد التنوع 
البيولوحه 

للي بسف والمي ه 
العذبف والته 

المن طق تتملص  
الم ميف، 

ب سب نوع 
النظ م 

 اةي ولوحه
 

 نسبفماتح يقيس 
 الته الص مف المواقع
 التنّوع تحّسد

 للي بسف البيولوحه
 والته العذبف والمي ه
 المن طق تتملص 
 يظصح الم ميف

 أ  الزمنيف االتح ه ا
 ل ل الميويف النسبف
 للتنوع مصم موقع

 للي بسف البيولوحه
 العذبف والمي ه

 الته المواقع تلك أ (
 اه  بيح بت ل تس هم

 التنوع استمحاح
 (الع لم اه البيولوحه

 ب سب تغطيته ويتم
 م ميف من طق
 .م ّددة

https://www.unescwa.

org/sites/www.unesc

wa.org/files/goal15.pd

f#%5B%7B%22num

%22%3A13%2C%22

0%7D%gen%22%3A

2C%7B%22name%22

%3A%22FitH%22%7

D%2C796%5D 

يتم ا تس به من  نوع النظ م االي ولوحه الدولف نسبف ميويف
خ ل االت  د 
الدوله ل فظ 

 IUCNالطبيعف 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
1.01.2 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D


 

001 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

20 2020054 

 

 

 البييف

 

التغطيف 
م سوبف 
ب لمن طق 

الم ميف من 
المواقع المصمف 

للتنوع البيولوحه 
 الحبله

 

 تغطيفماتح يقيس 
 الم ميف المن طق
 ب لبييف المتعلقف
 يظصح الب حيف

 أ  الزمنيف االتح ه ا
 ل ل الميويف النسبف
 للتنوع مصم موقع

 الب ح  البيولوحه
 الته المواقع تلك أ (

 اه  بيح بت ل تس هم
 التنوع استمحاح

 البيولوحه
 ويتم (الع لم اه

 ب سب تغطيته
 م ميف من طق
 .م ّددة

 
 
 
 
 

https://www.unescwa.

org/sites/www.unesc

wa.org/files/goal15.pd

f#%5B%7B%22num

%22%3A13%2C%22

gen%22%3A0%7D%

2C%7B%22name%22

%3A%22FitH%22%7

D%2C796%5D 

 

 9 م
 

يتم ا تس به من   الدولف
خ ل االت  د 
الدوله ل فظ 

 IUCNالطبيعف 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
1.0401 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D


 

004 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

20 2020055 

 

 

 البييف

 

ماتح الق يمف 
 ال محا 

 

 الق يمف يقيس ماتح
 اه التغيح ،ال محا 
 ال له اةنقحاض خطح
 محموع ا عبح

 مبنه وهو .األنواع
  قيقيف تغييحاا على
 اه األنواع عدد اه
 اي ا من ايف  ل

 اه االنقحاض خطح
 ال محا  الق يمف
 ل فظ الدوله لإلت  د
 لألنواع الطبيعف
 اةت  د) المصددة
 الطبيعف ل فظ الدوله
 ويعبح (9101 لع م
 اه  تغيحاا عنص 
 يتحاوح ماتح
 0 إلى 0 من
 
 

https://www.unescwa.

org/sites/www.unesc

wa.org/files/goal15.pd

f#%5B%7B%22num

%22%3A169%2C%2

2gen%22%3A0%7D

%2C%7B%22name%

22%3A%22FitH%22

%7D%2C796%5D 

 

يتم ا تس به من   الدولف معدل
خ ل االت  د 
الدوله ل فظ 

 IUCNالطبيعف 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
1.0.01 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A169%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D


 

008 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

20 2020056 

 

 

 البييف

 

نسبف الس  ن 
الذين يستفيدون 

خدم ا  من
مي ه التحب 
الته تداح 
 آمنفبطحيقف 

نسبف  ماتح يقيس
الس  ن الذين 

يستفيدون من خدم ا 
مي ه التحب المداحة 
بطحيقف آمنف عن 

طحيق نسبف الس  ن 
الذين يستفيدون من 
ما دح مي ه التحب 
األس سيف والم سنف 
والته تتواحد اه 

أم  ن العمل وت ون 
مت  ف عند ال  حف 
إليص  وخ ليف من 

الملوث ا الغ يطيف 
والمواد ال يمي ييف )

 (. يفذاا األولو 

عدد الس  ن ي سب بقسمف 
خدم ا  الذين يستفيدون من

مي ه التحب الته تداح بطحيقف 
آمنف على العدد ال له للس  ن 

 بم يفمضحوب  
 

من ماتحاا   ل سنتين مسح، تعداد  الم  اظف نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
10101 



 

002 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

20 2020057 

 

 

 البييف

 

نسبف الس  ن 
الذين يستفيدون 

اةداحة  من
السليمف 
لخدم ا 
الاحف 
بم  الا ه، 

محااق ايص  
غسل اليدين 
ب لا بون 

 والمي ه

نسبف  ماتح يقيس
الس  ن الذين 

يستفيدون من خدم ا 
الاحف الا ه 

المداحة بت ل آمن، 
بم  اه ذلك محااق 

غسل اليدين 
ب لا بون والم  ، من 
خ ل نسبف الس  ن 

يستخدمون الذين 
محااق احف ا ه 
م سنف على مستوى 
األسح المعيتيف والته 

ال يتم تق سمص  مع 
أسح أخحى و يث يتم 

التخلص من 
المخلف ا البحازيف 
بطحيقف آمنف اه 
الموقع أو تحح  
مع لحتص  خ حج 

 . الموقع

لس  ن الذين ا عدديتم  س ب 
يستخدمون خدم ا الاحف 
الا ه المداحة بأم ن من 

البي ن ا عن خ ل حمع 
نسبف الس  ن ب ستخدام أنواع 
مختلفف من محااق الاحف 

الا ه األس سيف مع 
تقديحاا لنسبف المخلف ا 
البحازيف الته يتم التخلص 

منص  بطحيقف آمنف اه الموقع 
  أو مع لحتص  خ حج الموقع
وتقسم على إحم له عدد 

 .الس  ن

من ماتحاا   ل سنتين مسح، تعداد  الم  اظف نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
6.2.1 

            



 

002 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9191: إ ا  اا المي ه       حمز الموضوع           
 اف الفحد  المي ه 2025001 20

اليوميف من 
 المي ه 

ماتح يحاد  حم 
 اف الفحد 
من المي ه  الفلسطينه

 يومي 

قسمف إحم له  ميف ي سب ب
المي ه المضخوخف للقط ع 

الس  ن اه  المنزله لمحموع
منطقف ليوم وا د على عدد 

 س  نال

  سنويف اداحيف سح ا   الم  اظفالدولف، المنطقف،  فرد/ لتر/ يوم

عدد آب ح المي ه  المي ه 2025002 20
 الحوايف 

ماتح يقيس عدد 
 آب ح المي ه الحوايف 

محموع عدد آب ح المي ه 
 الحوايف 

  سنويف اداحيف سح ا (منزله، زحاعه)البيح  نوع الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد

عدد آب ح المي ه  المي ه 2025003 20
الحوايف الت بعف 
لتح ف المي ه 
اةسحاييليف 

 (مي حوا)

ماتح يقيس عدد 
آب ح المي ه الحوايف 
الت بعف لتح ف المي ه 

 (مي حوا)اةسحاييليف 

محموع عدد آب ح المي ه 
الحوايف الت بعف لتح ف المي ه 

 (مي حوا)اةسحاييليف 

  سنويف اداحيف سح ا   الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد

عدد المتتح ين  المي ه 2025004 20
بتب ف المي ه 

 الع مف

ماتح يقيس عدد 
المتتح ين بتب ف 

 المي ه الع مف

محموع عدد المتتح ين بتب ف 
 المي ه الع مف

  سنويف مسح   الدولف، المنطقف عدد

ماتح يقيس عدد  عدد الين بيع  المي ه 2025005 20
 الين بيع 

  سنويف ا اداحيفسح    الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد محموع عدد الين بيع 

 ميف التداق  المي ه 2025006 20
السنو  من 

 الين بيع 

ماتح يقيس  ميف 
التداق السنو  من 

 الين بيع 

محموع  ميف التداق السنو  
 من الين بيع 

  سنويف اداحيفسح ا    الم  اظفالدولف، المنطقف،  سنف/ م عبألف متح 

 ميف العحز  المي ه 2025007 20
ال قيقه اه 

تغطيف 
االستخدام 

 المنزله للمي ه

ماتح يقيس  ميف 
العحز ال قيقه اه 

تغطيف المي ه المزودة 
 ل ستخدام المنزله

ي سب الماتح بطحح  ميف 
المي ه المطلوبف من  ميف 

 المي ه المستصل ف 

سنف/ 0مليون م   سنويف اداحيف سح ا  الدولف، المنطقف، الم  اظف 



 

091 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 ميف الف قد من  المي ه 2025008 20
 المي ه

ماتح يقيس  ميف 
 الف قد من المي ه

  سنويف اداحيف سح ا   الم  اظفالدولف، المنطقف،  سنف/ ألف متح م عب محموع  ميف الف قد من المي ه

 ميف المي ه  المي ه 2025009 20
 العذبف السط يف

ماتح يقيس  ميف 
 المي ه العذبف السط يف

محموع  مي ا المي ه المتداقف 
اه األوديف والسيول والمح ح  
الم ييف سوا  الدايمف منص  أو 

 الموسميف 

3م
اداحيف سح ا   الدولف    سنويف 

 ميف المي ه  المي ه 2025010 20
 المت  ف 

ماتح يقيس  ميف 
 المي ه المت  ف 

محموع المي ه المضخوخف من 
اآلب ح وتاحيف الين بيع 
والمي ه المتتحاة من تح ف 

 (مي حوا)المي ه اةسحاييليف 

  سنويف اداحيف سح ا   الدولف، المنطقف سنف/ مليون متح م عب

المي ه  ميف  المي ه 2025011 20
المزودة للقط ع 

 المنزله

ماتح يقيس محموع 
 ميف المي ه المزودة 

 للقط ع المنزله

محموع  ميف المي ه 
المضخوخف من اآلب ح 

والين بيع ل ستخدام المنزله 
و ميف المي ه المتتحاة من 

 مي حوا ل ستخدام المنزله 

آب ح ، منزليف آب ح)مادح المي ه  الم  اظفالدولف، المنطقف،  سنف/ 3مليون م
 (حوايف زحاعيف، تح ف مي حوا

  سنويف اداحيف سح ا

 ميف المي ه   المي ه 2025012 20
 المستصل ف

ماتح يقيس  ميف 
 المي ه المستصل ف

محموع  ميف المي ه المستصل ف 
 من ما دحه  المختلفف

 سح امسح،   الدولف، المنطقف، الم  اظف سنف/ ألف متح م عب
 اداحيف

  سنويف

 ميف المي ه  المي ه 2025013 20
المتتحاة 

( المستوحدة)
للقط ع المنزله 
من تح ف المي ه 

اةسحاييليف 
 ( مي حوا)

ماتح يقيس  ميف 
المي ه المتتحاة 

للقط ع ( المستوحدة)
المنزله من تح ف 
المي ه اةسحاييليف 

 ( مي حوا)

محموع  ميف المي ه المتتحاة 
للقط ع المنزله ( المستوحدة)

من تح ف المي ه اةسحاييليف 
 ( مي حوا)

  سنويف اداحيف سح ا   الم  اظفالدولف، المنطقف،  سنف/ ألف متح م عب



 

090 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 ميف المي ه  المي ه 2025014 20
 المطلوبف

ماتح يقيس  ميف 
 المي ه المطلوبف 

محموع  ميف المي ه المطلوبف 
 سب تزويد الفحد ب ميف 

 لتح يومي   011مقداحه  

سنف/ 0مليون م   سنويف اداحيف سح ا  الدولف، المنطقف، الم  اظف 

 ميف ضخ  المي ه 2025015 20
المي ه من اآلب ح 
 الحوايف السنويف 

ماتح يقيس  ميف 
ضخ المي ه من اآلب ح 

 الحوايف السنويف 

محموع  ميف المي ه 
المضخوخف من اآلب ح 

 اه السنفالحوايف 

  فسنوي اداحيف سح ا   الم  اظفالدولف، المنطقف،  سنف/ ألف متح م عب

متوسط  ميف  المي ه 2025016 20
استص ك األسحة 

 من المي ه

ماتح يقيس متوسط 
استص ك األسحة من 

 المي ه

قسمف إحم له استص ك األسح 
ضمن منطقف واتحة م ددتين 

 على عدد هذه األسح 

3م
 سح ا مسح،   الم  اظفالدولف، المنطقف،  

 اداحيف

  سنويف

نسبف األسح  المي ه 2025017 20
الته تقوم 

بتحتيد استص ك 
 المي ه

ماتح يقيس نسبف 
األسح الته تقوم 
بتحتيد استص ك 

 المي ه

الته تقوم قسمف عدد األسح 
بتحتيد استص ك المي ه على 
العدد ال له لألسح مضحوب  

 بم يف

غيح م دد  مسح وسيلف التحتيد المستخدمف الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 بدوحيف

 

نسبف األسح  المي ه 2025018 20
الته تقوم بتنقيف 

 مي ه التحب

ماتح يقيس نسبف 
األسح الته تقوم 
 بتنقيف مي ه التحب

األسح الته تقوم قسمف عدد 
بتنقيف مي ه التحب على العدد 
 ال له لألسح مضحوب  بم يف

غيح م دد  مسح طحيقف التنقيف المستخدمف الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 بدوحيف

 

الضغط   حم المي ه 2025019 20
الذ  تتعحض 

: له المي ه
س ب المي ه 
العذبف  نسبف 

من مواحد المي ه 
 العذبف المت  ف

 

https://unstats.u

n.org/sdgs/meta

data/files/Metad

-04-06-ata

02.pdf 

https://unstats.un.org/s

a/files/Medgs/metadat

02.pdf-04-06-tadata 
يتم ا تس بص  من   الدولف نسبف ميويف

خ ل ق عدة 
بي ن ا منظمف 

األغذيف والزحاعف 
 ( FAO)الع لميف 

غيح م دد 
 بدوحيف

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
10402 

            

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf


 

099 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9131: إ ا  اا الط قف       حمز الموضوع           
 ميف الط قف  الط قف 2030001 20

ال صحب ييف 
 المنتحف 

ماتح يقيس  ميف 
 الط قف المنتحف

محموع  مي ا الط قف 
 ال صحب ييف المنتحف

تيحاحول، ):  صحب  
(س عف.ميغ واط  

  سنويف اداحيفسح ا    الدولف

 الط قف  ميف الط قف 2030002 20

المستصل ف اه 
األنتطف 

 االقتا ديف

ماتح يقيس  ميف 
اه الط قف المستصل ف 

 االنتطف االقتا ديف

الط قف   امحموع  مي
المستصل ف اه االنتطف 

 االقتا ديف

تيحاحول، : ) صحب  . 1
(         س عف. يلوواط

 :بنزين، سوالح،   ز .2
    (تيحاحول، ألف لتح)
غ ز، ق ح، ا م . 3

 :و طب، زيوا وت وم
           (تيحاحول، طن)

ح،  صحب  ، بنزين، سوال) نوع الوقود الدولف
غ ز،   ز، زيوا وت وم، الق ح، ا م 

ان عف، ) ونوع النت ط( و طب
 (خدم ا، تح حة داخليف، نقل

 

سح ا  مسح،
  اداحيف

  سنويف

 ميف الط قف  الط قف 2030003 20
 المستصل ف اه

 القط ع المنزله

ف ماتح يقيس  مي
المستصل ف اه  الط قف

 القط ع المنزله

 الط قف  امحموع  مي

 القط ع المنزله المستصل ف اه

تيحاحول، : ) صحب  . 1
(         س عف. يلوواط

 :بنزين، سوالح،   ز .2
    (تيحاحول، ألف لتح)
غ ز، ق ح، ا م . 3

 :و طب، زيوا وت وم
           (تيحاحول، طن)

 صحب  ، بنزين، سوالح، ) نوع الوقود الدولف
غ ز،   ز، زيوا وت وم، الق ح، ا م 

 (و طب

 

سح ا مسح،  
  اداحيف

  سنويف

 ميف الط قف  الط قف  2030004 20
 المستوحدة 

ماتح يقيس  ميف 
 الط قف المستوحدة 

محموع  مي ا أت  ل الط قف 
 المستوحدة 

تيحاحول، : ) صحب  . 1
(         س عف. يلوواط

 :بنزين، سوالح،   ز .2
    (تيحاحول، ألف لتح)
غ ز، ق ح، ا م . 3

 :و طب، زيوا وت وم
          (تيحاحول، طن)

                  

 صحب  ، بنزين، سوالح، ) نوع الوقود الدولف
غ ز،   ز، زيوا وت وم، الق ح، ا م 

ان عف، ) ونوع النت ط( و طب
 (خدم ا، تح حة داخليف، نقل

 

  سنويف اداحيفسح ا 



 

093 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل استص ك  الط قف 2030005 20
انواع  األسحة من

 الط قف المختلفف

ماتح يقيس معدل 
استص ك االسحة من 

 انواع الط قف المختلفف 

قسمف احم له استص ك االسح 
من انواع الط قف المختلفف 

 على عدد هذه االسح 

:  صحب  . 1
        (احد/س عف. يلوواط)
 ،غ ز، ا م و طب. 2

            (احد/ غم): حفا
: سوالح،   ز بنزين،. 3
 (احد/لتح)

 صحب  ، غ ز، ا م )نوع الوقود  ، المنطقفالدولف
 (و طب، حفا، بنزين، سوالح،   ز

 

  سنويف   مسح

معدل استص ك  الط قف 2030006 20
الفحد من انواع 
 الط قف المختلفف

ماتح يقيس معدل 
استص ك الفحد من 

 انواع الط قف المختلفف

األاحاد  قسمف إحم له استص ك
من انواع الط قف المختلفف 

 على عددهم

:  صحب  . 1
    (احد/س عف. يلوواط)
 ،غ ز، ا م و طب .2

         (احد/ غم): حفا
: بنزين، سوالح،   ز. 3
(احد/لتح)  

 صحب  ، غ ز، ا م ) نوع الوقود ، المنطقفالدولف
 (و طب، حفا، بنزين، سوالح،   ز

 

  سنويف   مسح

معدل السعح  الط قف 2030007 20
السنو  ألت  ل 

 الط قف

معدل ماتح يقيس 
السعح السنو  
 ألت  ل الط قف

قسمف محموع معدالا سعح 
 ل ت ل من أت  ل الط قف 

 12على  خ ل سنفالتصحيف 

 ،الزيوا والت وم. 1
 :الق ح ،ا م و طب غ ز،

            ( غم/تيقل)
 :بنزين، سوالح،   ز. 2
  (لتح/تيقل)

الزيوا والت وم، غ ز،  نوع الوقود ، المنطقفالدولف
الق ح، بنزين، سوالح، ا م و طب، 

 (  ز

  سنويف اداحيفسح ا 

نسبف األسح  الط قف 2030008 20
الته تستخدم 

السخ ن 
 التمسه

ماتح يقيس نسبف 
األسح الته تستخدم 

 السخ ن التمسه

قسمف عدد األسح الته 
تستخدم السخ ن التمسه 
على العدد ال له لألسح 

 مضحوب  بم يف

  سنويف مسح  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

نسبف األسح  الط قف 2030009 20
الته تستخدم 
العداد مسبق 

 الداع

ماتح يقيس نسبف 
األسح الته تستخدم 
 العداد مسبق الداع

قسمف عدد األسح الته 
تستخدم العداد مسبق الداع 
على العدد ال له لألسح 

 مضحوب  بم يف

  سنويف مسح  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف



 

094 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األسح  الط قف 2030010 20
المستخدمف 

 الط قفألنواع 
 المختلفف

ماتح يقيس نسبف 
األسح المستخدمف 

 الط قفألنواع 
 المختلفف

قسمف عدد األسح الته 
 الط قف المختلففتستخدم أنواع 

 على العدد ال له لألسح 
 بم يف مضحوب 

  صحب  ، بنزين، سوالح،) نوع الوقود ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 (غ ز،   ز، ا م و طب، حفا

  سنويف   مسح

إحم له  الط قف 2030011 20
استص ك الوقود 

 للمح ب ا

ماتح يقيس إحم له 
استص ك الوقود اه 

 المح ب ا

 مضحوب   المح ب اعدد 
ب ميف الوقود الته تستصل ص  

 المح بف

 ألف لتح
 

مح ب ا نقل ح  ب، )نوع المح بف  الدولف، المنطقف
 (بض يع، مح ب ا أخحىمح ب ا نقل 
 (بنزين، سوالح)نوع الوقود 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

إحم له عدد  الط قف 2030012 20
ال يلومتحاا 
المقطوعف 
 للمح ب ا

ماتح يقيس إحم له 
عدد ال يلومتحاا 

 المقطوعف للمح ب ا

بعدد مضحوب  المح ب ا عدد 
ال يلومتحاا الته قطعتص  

 المح بف

مح ب ا نقل ح  ب، )نوع المح بف  الدولف، المنطقف ب أللف  يلومتح
 (مح ب ا نقل بض يع، مح ب ا أخحى

 (بنزين، سوالح)نوع الوقود 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

متوسط عدد  الط قف 2030013 20
ال يلومتحاا 

 المقطوعف للتح

ماتح يقيس متوسط 
عدد ال يلومتحاا 

 المقطوعف للتح
 .للمح بف

التصحيف  ميف الوقود قسمف 
الته تستصل ص  المح ب ا على 

عدد ال يلومتحاا التصحيف 
 .المقطوعف

 لتح/ يلومتح
 

مح ب ا نقل ح  ب، )نوع المح بف  الدولف، المنطقف
 (مح ب ا نقل بض يع، مح ب ا أخحى

 (بنزين، سوالح)نوع الوقود 
 9111اأقل،  9112)سنف الانع 

 (اأعلى
اأقل، أعلى من  9111)سعف الم حك 

9111) 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

معدل قيمف  الط قف 2030014 20
استص ك الوقود 
 التصح  للمح بف

ماتح يقيس معدل 
قيمف استص ك الوقود 

 التصح  للمح بف

قيمف الوقود التصحيف قسمف 
الته تستصل ص  المح ب ا على 

 عدد المح ب ا

ح  ب، مح ب ا نقل )نوع المح بف  الدولف، المنطقف لتح/إسحاييله تيقل
 (مح ب ا نقل بض يع، مح ب ا أخحى

 (بنزين، سوالح)نوع الوقود 
 9111اأقل،  9112)سنف الانع 

 (اأعلى
اأقل، أعلى من  9111)سعف الم حك 

9111) 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 



 

091 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل قيمف  الط قف 2030015 20
 التأمين السنو 

 للمح ب ا

ماتح يقيس معدل 
قيمف التأمين السنو  

 للمح بف

قيمف تأـمين المح ب ا قسمف 
 السنويف على عدد المح ب ا

 مح بف/إسحاييله تيقل
 

سي حة، دحاحف ن حيف، )نوع المح بف  الدولف، المنطقف
ب ص مح بف نقل بض يع، مح ب ا 

 (أخحى

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

معدل قيمف  الط قف 2030016 20
 الاي نف السنويف

 للمح ب ا

ماتح يقيس معدل 
السنويف قيمف الاي نف 

 للمح بف

قسمف قيمف اي نف المح ب ا 
 السنويف على عدد المح ب ا

 مح بف/إسحاييله تيقل
 

سي حة، دحاحف ن حيف، )نوع المح بف  الدولف، المنطقف
ب ص مح بف نقل بض يع، مح ب ا 

 (أخحى
 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

معدل  ميف  الط قف 2030017 20
استص ك الوقود 
 التصح  للمح بف

 

يقيس معدل  ماتح
استص ك الوقود 
 التصح  للمح بف

 ميف الوقود التصحيف قسمف 
الته تستصل ص  المح ب ا على 

 عدد المح ب ا

مح ب ا نقل ح  ب، )نوع المح بف  الدولف، المنطقف لتح
 (مح ب ا نقل بض يع، مح ب ا أخحى

 (بنزين، سوالح)نوع الوقود 
 9111اأقل،  9112)سنف الانع 

 (اأعلى
اأقل، أعلى من  9111)ك سعف الم ح 

9111) 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

نسبف استخدام  الط قف 2030018 20
المح ب ا داخل 

وخ حج 
 التحمع ا

ماتح يقيس التوزيع 
النسبه ةستخدام 
المح ب ا داخل 
 وخ حج التحمع ا

معدل استخدام متوسط 
المح ب ا داخل وخ حج 

 التحمع ا

مح ب ا نقل ح  ب، )المح بف نوع  الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 (مح ب ا نقل بض يع، مح ب ا أخحى

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

نسبف الس  ن  الط قف 2030019 20
المستفيدين من 

خدم ا 
 ال صحب  

النسبف ماتح يقيس 
 لألسح الميويف

المستفيدين من 
 ال صحب  

المتالف  األسحقسمف عدد 
ب ل صحب   على العدد ال له 

 مضحوب  بم يف لألسح
 

من ماتحاا  سنويف مسح، تعداد  الم  اظف نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
10101 



 

094 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف الس  ن  الط قف 2030020 20
الذ  يعتمدون 
أس سً  على 

الوقود 
والت نولوحي  

 النظيفين

 نسبفماتح يقيس 
 الذين الس  ن
 بت ل يعتمدون
 الوقود على أس سه

 النظيَفين والت نولوحي 
 الذين الس  ن  عدد

 الوقود يستخدمون
 النظيَفين والت نولوحي 

 والتدايف الطبخ اه
 على مقسوم واةن حة
 الذين الس  ن محموع
 يبّلغون

 طبخ عملي ا أ  عن
 ب لنسبف وان حة، وتدايف
 الميويف

 الذين الس  ن نسبف ُتق س
 على أس سه بت ل يعتمدون
 النظيَفين والت نولوحي  الوقود
 الذين الس  ن عددبقسمف 

 والت نولوحي  الوقود يستخدمون
 والتدايف الطبخ اه النظيَفين
 الس  ن محموع على واةن حة
 يبّلغون الذين
 وتدايف طبخ عملي ا أ  عن

 الميويف ب لنسبف وان حة،

من ماتحاا  سنويف مسح، تعداد  الم  اظف نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
10102 

الط قف  اف  الط قف 2030021 20
المتحددة اه 

محموع 
االستص ك 

 النص يه للط قف

نسبف ماتح يقيس ال
الميويف ل ستص ك 

النص يه للط قف 
المتتق من المواحد 

 المتحددة

سب بقسمف الط قف ي 
المستصل ف من الما دح 
المتحددة على االستص ك 

 مضحوب  بم يف النص يه للط قف

من ماتحاا  سنويف مسح، تعداد  الم  اظف نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
10201 

 ث اف الط قف  الط قف 2030022 20
الته تق س من 
 يث الط قف 

األوليف والن تج 
الم له 
 اةحم له

 الط قفماتح يقيس 
 االقتا د إلى الماّمنف
 من الو دة لقيمف

 المخحح ا
 االقتا ديف

قسمف الط قف ال ليف المزودة 
 على الن تج الم له اةحم له

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف  الدولف دوالح/ميغ حول
التنميف 

المستدامف 
10301 

            



 

098 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9131: إ ا  اا استعم الا األحاضه        حمز الموضوع           
استعم الا  2035001 20

 األحاضه

 اف الفحد من 
األحض 

الزحاعيف الدايمف 
 (2م)

ماتح يقيس  اف 
الفحد من األحض 
 الزحاعيف الدايمف

قسمف مس  ف األحض 
الزحاعيف الدايمف على عدد 
 األاحاد ضمن منطقف م ددة 

سح ا ،  مسح   الم  اظف ،، المنطقفالدولف احد /2م
  اداحيف

  سنويف

استعم الا  2035002 20
 األحاضه

عدد 
المستعمحين اه 

المستعمحاا 
 اةسحاييليف

عدد المستعمحين اه 
المستعمحاا 
 اةسحاييليف 

محموع عدد المستعمحين اه 
 المستعمحاا اةسحاييليف 

 ضح، موت ف، )نوع المستعمحة  الم  اظف ،، المنطقفالدولف عدد
، المحلس اةقليمه، االنتت ح ( يبوتس

الحغحااه، األيديولوحي  الدينيف، التبعيف 
 الماسسيف

  سنويف اداحيفسح ا 

استعم الا  2035003 20
 األحاضه

عدد المواقع 
االستعم حيف 
 اةسحاييليف

ماتح يقيس عدد 
المواقع االستعم حيف 

 االسحاييليف 

محموع عدد المواقع 
 االستعم حيف االسحاييليف 

مستعمحة، باحة، )نوع الموقع  ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد 
، نوع المستعمحة (الخ...معس ح

، المحلس ( ضح، موت ف،  يبوتس)
اةقليمه، االنتت ح الحغحااه، 

 األيديولوحي  الدينيف، التبعيف الماسسيف

  سنويف اداحيفسح ا 

استعم الا  2035004 20
 األحاضه

القيمف المض اف 
 لإلنت ج النب ته 

ماتح يقيس القيمف 
المض اف لإلنت ج 

 النب ته

مطحو    النب تهقيمف اةنت ج 
منه قيمف االستص ك الوسيط 

  النب تهلإلنت ج 
 

سح ا ،  مسح   الم  اظف ،، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه 
 اداحيف

  سنويف

استعم الا  2035005 20
 األحاضه

مس  ف 
األحاضه 
 الزحاعيف 

ماتح يقيس  مس  ف 
 األحاضه الزحاعيف 

محموع مس  ف األحاضه 
 الزحاعيف 

2 م
المحويف، )نوع االحض الزحاعيف  الم  اظف ،، المنطقفالدولف 

 (البعليف، الدايمف، الماقتف

سح ا ،  مسح
  اداحيف

  سنويف

استعم الا  2035006 20
 األحاضه

مس  ف 
األحاضه 
الا ل ف 
 للزحاعف

مس  ف ماتح يقيس 
األحاضه الا ل ف 

 للزحاعف

محموع مس  ف األحاضه 
 الا ل ف للزحاعف

2 م
  سنويف اداحيفسح ا    الم  اظف ،، المنطقفالدولف 



 

092 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

استعم الا  2035007 20
 األحاضه

مس  ف 
األحاضه 
المبنيف 

 (المعموحة)

مس  ف ماتح يقيس 
األحاضه المبنيف 

 (المعموحة)

محموع مس  ف األحاضه 
 (المعموحة)المبنيف 

2 م
 األحاضه المبنبفنوع استخدام  الم  اظف ،، المنطقفالدولف 

 التح حيف، الان عيف، الخدم تيف،)
 (الخ...

 

سح ا ،  مسح
  اداحيف

  سنويف

استعم الا  2035008 20
 األحاضه

مس  ف ماتح يقيس  السطينمس  ف 
  السطين

2 م  السطينمحموع مس  ف 
لمبنيف، ا)نوع استخدام األحاضه  الم  اظف ،، المنطقفالدولف 

الزحاعيف، الغ ب ا، الم مي ا 
 (الطبيعيف، المحاعه، المي ه الداخليف

 

   سنوية اداحيفسح ا  

استعم الا  2035009 20
 األحاضه

نسبف مس  ف 
األحاضه 
 الزحاعيف

ماتح يقيس نسبف 
مس  ف األحاضه 

 الزحاعيف

قسمف مس  ف األحاضه 
الزحاعيف على إحم له مس  ف 

 بم يف مضحوب البلد 

المحويف، )نوع االحض الزحاعيف  الم  اظف ،، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 (البعليف، الدايمف، الماقتف

سح ا ،  مسح
  اداحيف

  سنويف

استعم الا  2035010 20
 األحاضه

نسبف مس  ف 
األحاضه 
الم سوة 
ب لغ ب ا 
  واأل حاج

ماتح يقيس نسبف 
األحاضه الم سوة 
 ب لغ ب ا واأل حاج

إلى المس  ف ال ليف 
 للبلد

قسمف مس  ف األحاضه 
 ب لغ ب ا واأل حاجالم سوة 

على ( ب ل يلومتح المحبع)
 مضحوب المس  ف ال ليف للبلد 

 بم يف

من ماتحاا  سنويف اداحيفسح ا    الدولف نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
1.0101 

استعم الا  2035011 20
 األحاضه

نسبف مس  ف 
الم مي ا 
 الطبيعيف

ماتح يقيس نسبف 
مس  ف الم مي ا 

الطبيعيف إلى المس  ف 
 ال ليف للبلد

قسمف مس  ف الم مي ا 
الطبيعيف على المس  ف ال ليف 

 بم يف مضحوب للبلد 

  سنويف  اداحيفسح ا   الدولف نسبف ميويف

استعم الا  2035012 20
 األحاضه

نسبف مس  ف 
المحوج 

والمحاعه 
 الدايمف

ماتح يقيس نسبف 
مس  ف المحوج 

والمحاعه الدايمف إلى 
 المس  ف ال ليف للبلد

قسمف مس  ف المحوج 
والمحاعه الدايمف على 
 مضحوب المس  ف ال ليف للبلد 

 بم يف

  سنويف اداحيفسح ا   الدولف نسبف ميويف



 

092 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

استعم الا  2035013 20
 األحاضه

نسبف األحاضه 
المتدهوحة إلى 
محموع مس  ف 

 الي بسف
 

ال يوحد بي ن ا 
وافيف عنه ب للغف 

العحبيف
https://www.une

scwa.org/sites/w

ww.unescwa.or

g/files/goal_15_

ecosystem.pdf#

%5B%7B%22n

%22%3A162um

%2C%22gen%2

2%3A0%7D%2

C%7B%22name

%22%3A%22Fi

tH%22%7D%2

C796%5D 

ال يوحد بي ن ا وافيف عنه 
 ب للغف العحبيف

https://www.unescwa.

org/sites/www.unesc

wa.org/files/goal_15_

ecosystem.pdf#%5B

%7B%22num%22%3

A162%2C%22gen%2

2%3A0%7D%2C%7

B%22name%22%3A

%22FitH%22%7D%2

C796%5D 

يتم ا تس به من   الدولف نسبف ميويف
خ ل ميث ق 
األمم المت دة 

لم  ا ف 
التا ح

UNCCD)) 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
1.0301 

استعم الا  2035014 20
 األحاضه

ماتح الغط   
األخضح 

 الحبله

https://www.une

scwa.org/sites/w

ww.unescwa.or

g/files/goal15.p

df#%5B%7B%2

2num%22%3A1

55%2C%22gen

22%3A0%7D%

%2C%7B%22n

ame%22%3A%

22FitH%22%7

D%2C796%5D 

 

 

https://www.unescwa.

org/sites/www.unesc

wa.org/files/goal15.pd

f#%5B%7B%22num

%22%3A155%2C%2

2gen%22%3A0%7D

%2C%7B%22name%

22%3A%22FitH%22

%7D%2C796%5D 

 

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف  الدولف 2 م
التنميف 

المستدامف 
1.0402 

       
 
 
 
 
 

     

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal_15_ecosystem.pdf%23%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/goal15.pdf#%5B%7B%22num%22%3A155%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C796%5D


 

031 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9141: إ ا  اا الزحاعف        حمز الموضوع           
إحم له قيمف  الزحاعف 2040001 20

 اةنت ج الزحاعه 

ماتح يقيس إحم له 
قيمف اةنت ج الزحاعه  

 (  النب ته وال يوانه)

محموع  قيمف اةنت ج الزحاعه 
 (  النب ته وال يوانه)

  سنويف اداحيف سح ا   الم  اظف  الدولف، المنطقف،  دوالح أمحي ه ألف

ماتح يقيس أعداد  أعداد الحم ل   الزحاعف 2040002 20
 الحم ل  

الدولف، المنطقف،  عدد محموع أعداد الحم ل  
   ، التحمعالم  اظف

 تعداد (ذ ح، أنثى) الحنس

 

 ل عتح 
 سنواا

 

 

الحنس، نظ م التحبيف، الغحض الحييسه 
 للتحبيف

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

ماتح يقيس أعداد  أعداد ال بش   الزحاعف 2040003 20
 ال بش  

، المنطقف، الدولف  عدد محموع أعداد ال بش
 الم  اظف، التحمع

مس  ف العن بح الع ملف، معدل عدد 
الدوحاا، السعف االنت حيف القاوى 

 ، الحنسللعن بح

 

 تعداد

 

 ل عتح 
 سنواا

 

 

غيح م دد  مسح نظ م التحبيف
 بدوحيف

 

أعداد الدح ج  الزحاعف 2040004 20
 البي ض  

ماتح يقيس أعداد 
 الدح ج البي ض  

 

 محموع أعداد الدح ج البي ض  

 

  عدد

 

 

 

 

 

، المنطقف، الدولف
 الم  اظف، التحمع 

  اداحيف سح ا 

 

 سنويف

 

 

 مس  ف العن بح الع ملف، السعف
 للعن بح االنت حيف القاوى

 تعداد

 
 ل عتح 

 سنواا

 

 

غيح م دد  مسح نظ م التحبيف
 بدوحيف

 



 

030 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

أعداد الدح ج  الزحاعف 2040005 20
 ال  م  

ماتح يقيس أعداد 
 الدح ج ال  م  

، المنطقف، الدولف  عدد محموع أعداد الدح ج ال  م  
 الم  اظف، التحمع 

 اداحيف سح ا  

 

 سنويف
 

 

 

 نظ م التحبيف
 

 مسح

 
غيح م دد 

 بدوحيف
 

عدد  مس  ف العن بح الع ملف، معدل
الدوحاا، السعف االنت حيف القاوى 

 للعن بح

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

أعداد الدواحن  الزحاعف 2040006 20
 المنزليف  

ماتح يقيس أعداد 
 الدواحن المنزليف  

محموع أعداد الدواحن 
 المنزليف  

، المنطقف، الدولف عدد
 الم  اظف، التحمع

دح ج،  بش، )نوع الدح ج المنزله 
 (أخحى أحانب، م م، 

 تعداد

 

 ل عتح 
 سنواا

 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

ماتح يقيس أعداد  أعداد الضأن الزحاعف 2040007 20
 الضأن

، المنطقف، الدولف عدد محموع أعداد الضأن
 الم  اظف، التحمع 

 الس لف، الحنس

 

  اداحيف سح ا

 

 سنويف

 
 

 

التحبيف، الس لف، الحنس، العمح، نوع 
 نظ م التحبيف، الغحض الحييسه للتحبيف

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

أعداد الع ملين  الزحاعف 2040008 20
الزحاعيين اه 

ال ي زاا 
 الزحاعيف

ماتح يقيس أعداد 
الع ملين الزحاعيين 

اه الذين يعملون 
 ال ي زاا الزحاعيف 

محموع أعداد الع ملين 
الزحاعيين اه ال ي زاا 

 الزحاعيف 

من أاحاد االسحة دايمين ) نوع العم لف الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد 
أو ماقتين، عم ل دايمين بأحح، عم ل 

، الفي ا العمحيف (ماقتين بأحح
 للع ملين، الحنس

 

  مسح

 

غيح م دد 
 بدوحيف

 

 

العمحيف للع ملين، نوع العم لف، الفي ا 
 الزحاعيف الحنس، نوع ال ي زة

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 



 

039 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ماتح يقيس أعداد  أعداد الم عز الزحاعف 2040009 20
 الم عز 

، المنطقف، الدولف عدد محموع أعداد الم عز 
 الم  اظف، التحمع 

 الس لف، الحنس

 

 اداحيفسح ا 

 

 سنويف

 
 

 

التحبيف،  الس لف، الحنس، العمح، نوع
 نظ م التحبيف، الغحض الحييسه للتحبيف

 تعداد

 
 ل عتح 

 سنواا
 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

أعداد المت تل  الزحاعف 2040010 20
 الزحاعيف

ماتح يقيس أعداد 
 المت تل الزحاعيف

محموع أعداد المت تل 
 الزحاعيف

خض ح، بستنف تححيف، )نوع المتتل   الدولف، المنطقف عدد
نب ت ا زينف، نب ت ا  ححيف، مختلط، 

 (أخحى

  سنويف اداحيف سح ا

أعداد  يوان ا  الزحاعف 2040011 20
 العمل  

ماتح يقيس أعداد 
  يوان ا العمل  

، المنطقف، الدولف عدد  محموع أعداد  يوان ا العمل
 الم  اظف، التحمع

 تعداد ( الخيول والبغ ل وال ميح)نوع ال يوان 

 

 ل عتح 
 سنواا

 

 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

ت  ليف  الزحاعف 2040012 20
مستلزم ا 

 اةنت ج الزحاعه 

ماتح يقيس ت  ليف 
مستلزم ا اةنت ج 

 الزحاعه 

محموع ت  ليف مستلزم ا 
 اةنت ج الزحاعه  

النب ته )نوع االنت ج الزحاعه  الم  اظف  الدولف، المنطقف،  دوالح أمحي ه ألف
 (وال يوانه

  سنويف اداحيف سح ا

السعف االنت حيف  الزحاعف 2040013 20
 القاوى للعن بح

 

السعف  ماتح يقيس
االنت حيف القاوى 

 للعن بح

احم له السعف االنت حيف 
 القاوى للعن بح

امص ا دح ج ال م، ) نوع الدواحن الدولف، المنطقف، الم  اظف (طيح)عدد 
دح ج ال م، دح ج بي ض، ذ وح 

 ( بش، ان ث  بش

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

عدد  مس لخ  الزحاعف 2040014 20
 الطيوح

ماتح يقيس عدد 
 مس لخ الطيوح

  سنويف اداحيف سح ا  الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد محموع عدد مس لخ الطيوح



 

033 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد أتح ح  الزحاعف 2040015 20
 البستنف

ماتح يقيس عدد 
 أتح ح البستنف 

، المنطقف، الدولف عدد محموع عدد اتح ح البستنف 
    ، التحمعالم  اظف

نوع الم اول، طحيقف الزحاعف، وضع 
الم اول، نمط الح ، طحيقف الح ، 

 نوع ال م يف

 تعداد

 

 ل عتح 
 سنواا

 

 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

ماتح يقيس عدد  عدد األبق ح  الزحاعف 2040016 20
 األبق ح 

، المنطقف، الدولف عدد محموع عدد األبق ح 
 الم  اظف، التحمع 

 الس لف، الحنس

 

 اداحيف سح ا

 

 سنويف

 

 

الس لف، الحنس، العمح، نظ م التحبيف، 
 الغحض الحييسه للتحبيف

 تعداد

 

 ل عتح 
 سنواا

 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

ماتح يقيس أعداد  عدد االحانب الزحاعف 2040017 20
 االحانب

غيح م دد  مسح نظ م التحبيف الدولف، المنطقف، الم  اظف   عدد محموع أعداد االحانب
 بدوحيف 

 

عدد األطب    الزحاعف 2040018 20
 البيطحيين

ماتح يقيس عدد 
 األطب   البيطحيين

محموع عدد األطب   
 البيطحيين

الطب ) تخاص الطبيب البيطح  المنطقفالدولف،  عدد
 (البيطح ، علم البيطحة، ا ف ال يوان

  فسنوي اداحيف سح ا

عدد اآلالا  الزحاعف 2040019 20
والمعداا 
 الزحاعيف 

ماتح يقيس عدد 
اآلالا والمعداا 

 الزحاعيف 

محموع عدد اآلالا والمعداا 
 الزحاعيف 

الدولف، المنطقف،  عدد
 ، التحمعالم  اظف

 مسح اآللف نوع
 

غيح م دد 
 بدوحيف 

 

  سنويف اداحيف سح ا
عدد الحمعي ا  الزحاعف 2040020 20

التع ونيف 
 الزحاعيف

ماتح يقيس عدد 
الحمعي ا التع ونيف 

 الزحاعيف

محموع عدد الحمعي ا 
 التع ونيف الزحاعيف

  سنويف اداحيف سح ا التع ونيف نوع الحمعيف الدولف، المنطقف عدد

 الزحاعف 2040021 20

 

عدد ال  يزين 
 الزحاعيين

ماتح يقيس عدد 
 ال  يزين الزحاعيين 

محموع عدد ال  يزين 
 الزحاعيين 

الدولف، المنطقف،  عدد
   ، التحمعالم  اظف

الزحاعف، غيح ) فالمصنف الحييسي
 الماهل العلمه، ، اي ا العمح(الزحاعف

أمه، ملم، ابتدايه، اعداد ، ث نو ، )
دبلوم متوسط، ب  لوحيوس، دبلوم 

 (ع له، م حستيح، د توحاة

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 



 

034 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد ال ي زاا  الزحاعف 2040022 20
 الزحاعيف  

ماتح يقيس عدد 
 ال ي زاا الزحاعيف 

محموع عدد ال ي زاا 
 الزحاعيف 

 الدولف، المنطقف، الم  اظف  عدد

 

ال ي زة، الغحض الحييسه ل نت ج، نوع 
اي ا مس  ف ال ي زة ب لدونم،  حم 

أسحة ال  يز، اسلوب إداحة ال ي زة،  ق 
، (دونم)االنتف ع، متوسط  حم ال ي زة 

المادح الحييسه للح ، المادح 
الحييسه ل حت د، نوع الخدم ا 

ال  وميف، ال ي ن الق نونه لل  يز، 
  يز، حنس ال  يز، الفيف العمحيف لل

نوع الم اول، نمط الح ، نوع 
التطبيق الزحاعه، نوع الثحوة ال يوانيف، 

من أاحاد االسحة دايمين ) نوع العم لف
أو ماقتين، عم ل دايمين بأحح، عم ل 

، نوع االلف الزحاعيف، (ماقتين بأحح
 .مادح االلف، نوع المعيق

  تعداد

 

 ل عتح 
  سنواا

 

 

ال يوانيف، حصف  نوع ال ي زة، نوع الثحوة
، تاحيف األحزا  الداخليف للذب يح

 حصف تاحيف الحلود للذب يح

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

نوع التحمع، التعحض للضحح نتيحف  الدولف، المنطقف
 المم حس ا اةسحاييليف

 

عدد ال يوان ا  الزحاعف 2040023 20
 الم تسبف

ماتح يقيس الزي دة 
اه أعداد ال يوان ا 
 خ ل الع م الزحاعه 

محموع عدد الزي دة اه أعداد 
ال يوان ا خ ل الع م 

 الزحاعه 

أبق ح، حم ل، ضأن، ) نوع ال يوان الدولف، المنطقف، الم  اظف   عدد
 ، مادح الزي دة(م عز

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

عدد ال يوان ا  الزحاعف 2040024 20
 الن اقف

ماتح يقيس عدد 
ال يوان ا الن اقف 

 خ ل الع م الزحاعه

محموع عدد ال يوان ا الن اقف 
 خ ل الع م الزحاعه

أبق ح، حم ل، ضأن، ) نوع ال يوان الدولف عدد
 ، سبب النفوق(م عز

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 



 

031 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ماتح يقيس عدد  عدد الاي دين  الزحاعف 2040025 20
 الاي دين 

  سنويف اداحيف سح ا   م  اظ ا قط ع غزة عدد محموع عدد الاي دين 

عدد الطيوح  الزحاعف 2040026 20
 المذبو ف

ماتح يقيس عدد  
 الطيوح المذبو ف

  سنويف اداحيف سح ا   الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد محموع عدد الطيوح المذبو ف

عدد الفق س ا  الزحاعف 2040027 20
 الع ملف 

ماتح يقيس عدد 
 الفق س ا الع ملف 

  سنويف اداحيف سح ا   الدولف، المنطقف عدد محموع عدد الفق س ا الع ملف 

د اللق   ا عد الزحاعف 2040028 20
طعوم وال

البيطحيف 
المعط ه 
 لل يوان ا

د عدماتح يقيس 
طعوم اللق   ا وال

البيطحيف المعط ه 
 لل يوان ا

إحم له عدد اللق   ا و 
البيطحيف المعط ه  طعومال

 لل يوان ا

أبق ح، حم ل، ضأن، )نوع ال يوان  الدولف، المنطقف عدد
 ، نوع الطعم (م عز

  سنويف اداحيف سح ا

عدد المب نه  الزحاعف 2040029 20
 الزحاعيف

ماتح يقيس عدد 
 المب نه الزحاعيف

محموع اعداد المب نه 
 الزحاعيف

 ظ يح األبق ح،  ظ يح ) المبنىنوع  الدولف، المنطقف، الم  اظف    عدد
ضأن وم عز، اسطب ا  يوان ا 
العمل، مب نه ألغحاض مختلفف، 

ليس للس ن )مس ن ال  يز الزحاعه 
 ((اقط

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

عدد المحا ب  الزحاعف 2040030 20
المستخدمف اه 

 الايد

ماتح يقيس عدد 
المحا ب المستخدمف 

 اه الايد

محموع عدد المحا ب 
 المستخدمف اه الايد

لنش حح، لنش تنتولف، ) نوع المح ب م  اظ ا قط ع غزة  عدد
 ( س ف موتوح،  س ف محداف والو ف

  سنويف اداحيف سح ا

عدد المصندسين  الزحاعف 2040031 20
 الزحاعيين

ماتح يقيس عدد 
 المصندسين الزحاعيين

محموع عدد المصندسين 
 الزحاعيين

االنت ج )  المصندس الزحاعه تخاص الدولف، المنطقف عدد
النب ته، تحبيف ال يوان، الان ع ا 

الغذاييف، وق يف النب ت ا، تخاا ا 
زحاعيف ع مف، البستنف، علم التحبف، 

استا ح األحاضه، اآلا ا الزحاعيف، 
 (االنت ج واالالا، تخاا ا أخحى

  سنويف اداحيف سح ا



 

034 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد النقص اه  الزحاعف 2040032 20
 ال يوان ا

ماتح يقيس النقص 
اه أعداد ال يوان ا 

 خ ل الع م

محموع عدد النقص اه أعداد 
ال يوان ا خ ل الع م 

 الزحاعه 

أبق ح، حم ل، ضأن، ) نوع ال يوان الدولف، المنطقف، الم  اظف   عدد
مب عف، ( ، مادح النقص(م عز

 (استص ك، مصداة للغيح، الن اق

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

عدد أمص ا  الزحاعف 2040033 20
 الدح ج ال  م

ماتح يقيس أعداد 
 أمص ا الدح ج ال  م

محموع أعداد أمص ا الدح ج 
 ال  م

السعف ، مس  ف العن بح الع ملف الدولف، المنطقف، الم  اظف ( ب اللف)عدد 
 االنت حيف القاوى للعن بح

 

 تعداد 
 

 ل عتح 
 سنواا

 

 

مفتوح، مغلق، تبه ) نظ م التحبيف
 ( مغلق

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

عدد ان ث  الزحاعف 2040034 20
األبق ح الته 

يزيد عمحه  عن 
 سنتين

ماتح يقيس عدد 
ان ث األبق ح الته 
يزيد عمحه  عن 

 سنتين

محموع عدد ان ث االبق ح 
 الته يزيد عمحه  عن سنتين 

، غحض (  ب، ح ف)ب   لف ال لي الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد 
 (التن سل، التسمين) التحبيف

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

عدد ان ث  الزحاعف 2040035 20
الضأن الته 

يزيد عمحه  عن 
 سنف

ماتح يقيس عدد 
ان ث الضأن الته 

 يزيد عمحه  عن سنف

محموع عدد ان ث الضأن 
 الته يزيد عمحه  عن سنف

غحض ، (  ب، ح ف) ال ليب  لف  الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد 
 (التن سل، التسمين) التحبيف

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

عدد ان ث  الزحاعف 2040036 20
الم عز الته 

يزيد عمحه  عن 
 سنف

ماتح يقيس عدد 
ان ث الم عز الته 

 يزيد عمحه  عن سنف

محموع عدد ان ث الم عز 
 الته يزيد عمحه  عن سنف

غحض ، (  ب، ح ف)   لف ال ليب الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد 
  (التن سل، التسمين) التحبيف

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

عدد  يوان ا  الزحاعف 2040037 20
الم تيف 

المذبو ف اه 
ال ي زاا 
ال يوانيف 
 والمختلطف

ماتح يقيس عدد 
 يوان ا الم تيف 

المذبو ف اه ال ي زاا 
 ال يوانيف والمختلطف

محموع اعداد ال يوان ا 
المذبو ف اه ال ي زاا 

 ال يوانيف والمختلطف

أبق ح، حم ل، ضأن، ) نوع ال يوان الدولف، المنطقف، الم  اظف   عدد 
معدل ، معدل الوزن ال ه، (م عز

تاحيف االحزا  ، ا اه الذبي ف
 .تاحيف الحلود، الداخليف

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 



 

038 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد  يوان ا  الزحاعف 2040038 20
الم تيف 
اه  المذبو ف
 المس لخ

ماتح يقيس عدد 
 يوان ا الم تيف 

 المذبو ف اه المس لخ

محموع عدد  يوان ا الم تيف 
 المذبو ف اه المس لخ

أبق ح، حم ل، ضأن، ) نوع ال يوان الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد
 (م عز

  سنويف اداحيف سح ا

عدد خ ي   الزحاعف 2040039 20
 الن ل 

ماتح يقيس عدد 
 خ ي  الن ل 

، المنطقف، الدولف عدد محموع عدد خ ي  الن ل 
 الم  اظف، التحمع

 سنويف اداحيف سح ا ( ديثف، قديمف)نوع الخ ي  
 

 

 

 ل عتح  دتعدا
 سنواا

 

 ، الس لف( ديثف، قديمف)نوع الخ ي  
 (بلد ، ايط له، أخحى)

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

عدد ايا ن   الزحاعف 2040040 20
 الدواحن المنتحف

ماتح يقيس عدد 
ايا ن الدواحن 

 المنتحف

محموع عدد ايا ن 
 الدواحن المنتحف

  سنويف اداحيف سح ا (ال م، بي ض)نوع الدح ج  الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد

عدد مس لخ  الزحاعف 2040041 20
 الم تيف

ماتح يقيس عدد 
 مس لخ الم تيف

أبق ح، حم ل، ضأن، ) نوع ال يوان الم  اظفالدولف، المنطقف،  عدد محموع عدد مس لخ الم تيف
 (م عز

  سنويف اداحيف سح ا

قيمف اةنت ج  الزحاعف 2040042 20
 ال يوانه 

ماتح يقيس قيمف 
إنت ج الل وم، 

وال ليب، والبيض، 
والعسل، والمنتح ا 

 ال يوانيف األخحى

الل وم، محموع قيمف إنت ج 
وال ليب، والبيض، والعسل، 
 والمنتح ا ال يوانيف األخحى

 ألف دوالح أمحي ه

 

الل وم، )نوع االنت ج ال يوانه  الدولف، المنطقف، الم  اظف  
وال ليب، والبيض، والعسل، والمنتح ا 

 (ال يوانيف األخحى

  اداحيفسح ا 

 

 سنويف

 

 

غيح م دد  مسح اسحاييله ألف تيقل
 بدوحيف

 

قيمف اةنت ج  الزحاعف 2040043 20
 النب ته 

ماتح يقيس قيمف 
إنت ج أتح ح البستنف 

والخضحواا، 
 والم  ايل ال قليف

محموع قيمف إنت ج أتح ح 
البستنف والخضحواا، 
 والم  ايل ال قليف

ح، بط ط ، بندوحة، خي )نوع الم اول  الم  اظف  الدولف، المنطقف،  دوالح أمحي ه ألف
 (قمح، تعيح، عدس

  سنويف  اداحيف سح ا



 

032 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

  قيمف الذب يح الزحاعف 2040044 20
للحم ل 

 والمحتحاا

ماتح يقيس احم له 
قيمف الذب يح للحم ل 

 والمحتحاا
اه ال ي زاا  

 ال يوانيف والمختلطف

احم له قيمف الذب يح للحم ل 
 والمحتحاا

اه ال ي زاا ال يوانيف  
 والمختلطف

أبق ح، حم ل، ضأن، ) نوع ال يوان الدولف، المنطقف، الم  اظف   اسحاييله الف تيقل
 (م عز

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

القيمف المض اف  الزحاعف 2040045 20
 لإلنت ج الزحاعه 

ماتح يقيس القيمف 
المض اف لإلنت ج 

 الزحاعه 

قيمف اةنت ج الزحاعه 
مطحو   منه قيمف االستص ك 

 الوسيط لإلنت ج الزحاعه 
 

 ،النب ته)نوع االنت ج الزحاعه  الم  اظف  الدولف، المنطقف،  دوالح أمحي هألف 
 (ال يوانه

  سنويف ا اداحيفسح 

قيمف تعويض ا  الزحاعف 2040046 20
الع ملين اه 

ال ي زاا 
ال يوانيف 
 والمختلطف

ماتح يقيس قيمف 
تعويض ا الع ملين 

اه ال ي زاا ال يوانيف 
 والمختلطف

احم له قيمف تعويض ا 
الع ملين اه ال ي زاا 
 ال يوانيف والمختلطف 

غيح م دد  مسح الحنس، نوع العم لف الدولف، المنطقف، الم  اظف اسحاييله ألف تيقل
 بدوحيف 

 

قيمف مستلزم ا  الزحاعف 2040047 20
 االنت ج ال يوانه

ماتح يقيس قيمف 
مستلزم ا االنت ج 

 ال يوانه

مستلزم ا احم له قيمف 
 االنت ج ال يوانه

 ألف دوالح أمحي ه

 

، م  )نوع مستلزم ا االنت ج ال يوانه  الدولف، المنطقف، الم  اظف  
 (الخ... ، غ ز،  صحب  

  اداحيفسح ا 

 

 سنويف

 

 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

 ميف األسم ك  الزحاعف 2040048 20
 الماط دة 

ماتح يقيس  ميف 
 األسم ك الماط دة 

  سنويف اداحيف سح ا نوع السمك الماط د م  اظ ا قط ع غزة طن  ميف األسم ك الماط دة 

 ميف االنت ج  الزحاعف 2040049 20
 النب ته

ماتح يقيس  ميف 
االنت ج ألتح ح 

البستنف والخضحاواا 
 والم  ايل ال قليف 

محموع  ميف االنت ج التح ح 
البستنف والخضحاواا 
 والم  ايل ال قليف 

نوع الم اول، نمط الح ، نوع  ، المنطقف، الم  اظف   الدولف متح  طن
 ال م يف

 ، سح امسح
 اداحيف

  سنويف



 

032 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 ميف االنت ج  الزحاعف 2040050 20
 ال يوانه

ماتح يقيس  ميف 
 االنت ج ال يوانه

، الل وم)نوع المنتج ، نوع ال يوان الدولف، المنطقف، الم  اظف   لتح ، 0م، حأس،  غم، طن  ميف االنت ج ال يوانه
 (الخ... العسل ، البيض، ال ليب

  اداحيفسح ا 

 

 سنويف

 

 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

 ميف مستلزم ا  الزحاعف 2040051 20
 االنت ج ال يوانه

ماتح يقيس  ميف 
مستلزم ا االنت ج 

 ال يوانه

 ميف مستلزم ا االنت ج 
 ال يوانه

ألف ،  ألف لتح، 0ألف م
، طن، ألف  يس، اوص

  س عف.حيح  واط، حأس

، م  )نوع مستلزم ا االنت ج ال يوانه  الدولف، المنطقف، الم  اظف  
 (الخ... ، غ ز،  صحب  

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

مس  ف  الزحاعف 2040052 20
ال ي زاا 
 الزحاعيف 

ماتح يقيس مس  ف 
ال ي زاا الزحاعيف 
المزحوعف وغيح 

 المزحوعف  

مس  ف ال ي زاا الزحاعيف 
 المزحوعف وغيح المزحوعف  

الدولف، المنطقف،  دونم
   ، التحمعالم  اظف

االحض )تخدام األحض نوع اس
، أتح ح  ححيف، بوح ماقا، المزحوعف

مت تل، مب نه ألغحاض ال ي زة، محوج 
 (وح دايمب ،ومحاعه دايمف

غيح م دد   مسح
 بدوحيف

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

مس  ف العن بح  الزحاعف 2040053 20
 الع ملف

مس  ف   ماتح يقيس
 العن بح الع ملف

محموع مس  ف العن بح 
 الع ملف

أمص ا دح ج ال م، ) نوع الدواحن الدولف، المنطقف، الم  اظف 9م
دح ج ال م، دح ج بي ض، ذ وح 

 ( بش، إن ث  بش

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

مس  ف المب نه  الزحاعف 2040054 20
 الزحاعيف

ماتح يقيس مس  ف 
 المب نه الزحاعيف

محموع مس  ف المب نه 
 الزحاعيف

 ظ يح ،  ظ يح األبق ح) نوع المبنى الدولف، المنطقف، الم  اظف    9م
إسطب ا  يوان ا ، وم عز ضأن
 ،مب نه ألغحاض مختلفف، العمل

ليس للس ن )مس ن ال  يز الزحاعه 
 ( (اقط

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

المس  ف  الزحاعف 2040055 20
 الم اودة
للم  ايل 

 الماقتف

المس  ف ماتح يقيس 
الم اودة للم  ايل 

الخضحاواا )الماقتف 
 (والم  ايل ال قليف

 
 

الم اودة محموع المس  ف 
واا والم  ايل اللخضح 
 ال قليف

الدولف، المنطقف،  دونم
   ، التحمعالم  اظف

بندوحة، خي ح، بط ط ، )نوع الم اول 
 (الخ... قمح، تعيح، عدس، 

 تعداد

 

 ل عتح 
 سنواا

 

 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 



 

041 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

المس  ف  الزحاعف 2040056 20
المزحوعف 
بأتح ح 
البستنف، 

والخضحاواا 
والم  ايل 

 ال قليف

المس  ف ماتح يقيس 
المزحوعف بأتح ح 
واا االبستنف، والخضح 

 والم  ايل ال قليف

المس  ف المزحوعف محموع 
واا ا، والخضح بأتح ح البستنف

 والم  ايل ال قليف

، المنطقف، الدولف دونم
 الم  اظف، التحمع  

وتتمل ح  )، محو  بعله) نمط الح 
 ا حت ت ، ح  ب لتنقيطب ل ، ح سط ه

وتتمل انف ق )م مه ) ، نوع ال م يف(
احضيف، وانف ق احنسيف، وبيوا 

، نوع (، غيح م مه(ب ستي يف
 الم اول

 اداحيفسح ا 

 

 سنويف

 

 

وتتمل ح  )، محو  بعله) نمط الح 
ا حت ت ، ح  ب لتنقيطب ل ، ح سط ه

 م مه) نوع ال م يفطحيقف الح ، ، (
وتتمل انف ق احضيف، وانف ق احنسيف، )

، (، غيح م مه(وبيوا ب ستي يف
العحوة الزحاعيف، وضع الم اول، 

 طحيقف الزحاعف

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

المت تل  مس  ف الزحاعف 2040057 20
 الزحاعيف

ماتح يقيس مس  ف 
 المت تل الزحاعيف

محموع مس  ف المت تل 
 الزحاعيف

خض ح، أتح ح ا  صف، )نوع المتتل  الدولف، المنطقف دونم
أتح ح  ححيف، أتت ل زينف، مختلط، 

 ( الخ... 

  سنويف اداحيف سح ا

معدل االحح  الزحاعف 2040058 20
اليومه الع ملين 

اه ال ي زاا 
ال يوانيف 
 والمختلطف

ماتح يقيس معدل 
االحح اليومه 

الع ملين اه ال ي زاا 
 ال يوانيف والمختلطف

معدل االحح اليومه للع ملين 
اه ال ي زاا ال يوانيف 

 والمختلطف

دايم من أاحاد ) الحنس، نوع العم لف الدولف، المنطقف، الم  اظف اسحاييله تيقل
األسحة، ماقا من أاحاد األسحة، ماقا 

 (ب حح، دايم ب حح

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 



 

040 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل عدد  الزحاعف 2040059 20
للدح ج  الدوحاا

 ال  م وال بش

ماتح يقيس معدل 
عدد الدوحاا للدواحن 
المحب ه خ ل الع م 

 الزحاعه

معدل عدد الدوحاا للدواحن 
 الزحاعهالمحب ه خ ل الع م 

أمص ا دح ج ال م، ) نوع الدواحن الدولف، المنطقف، الم  اظف معدل
 (دح ج ال م، ذ وح  بش، إن ث  بش

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

20 2040060 

 

 

نسبف األسح  الزحاعف
الته لديص  

  ديقف منزليف

ماتح يقيس نسبف 
األسح الته لديص  

  ديقف منزليف

ي سب بقسمف عدد األسح 
 ديقف منزليف  الته لديص  

على العدد ال له لألسح 
 مضحوب  بم يف

مم حسف النت ط الزحاعه، اي ا  الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف
المس  ف ال ليف، نوع  المس  ف،

التحمع، معدل مس  ف ال ديقف، سبب 
عدم مم حسف النت ط الزحاعه، 

 تاحيف اةنت ج

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

ال  يزين  نسبف الزحاعف 2040061 20
 الزحاعيين

نسبف ماتح يقيس 
 ال  يزين الزحاعيين

نوع  من عدد ي سب بقسمف
وا د من ال  يزين الزحاعيين 
على إحم له عدد ال  يزين 

 يف الزحاعيين مضحوبً  بم

اي ا العمح، ال ي ن الق نونه، الحنس،  الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف
و أاتتحاك ال  يزين اه تنظيم ا 

ات  داا زحاعيف، الع قف بحب االسحة، 
تلقه ال  يزين لدوحاا تدحيبيف،  حم 

 االسحة، الماهل العلمه

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 



 

049 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال ي زاا  نسبف الزحاعف 2040062 20
 الزحاعيف  

 نسبفماتح يقيس 
 ال ي زاا الزحاعيف

ي سب بقسمف عدد ال ي زاا 
على  لنوع معين الزحاعيف

إحم له عدد ال ي زاا 
 الزحاعيف مضحوبً  بم يف

 الدولف، المنطقف نسبف ميويف

 

الغحض الحييسه ل نت ج، اي ا مس  ف 
، نوع الثحوة ال يوانيف، (دونم)ال ي زة 

اسلوب إداحة ال ي زة،  ق اةنتف ع، 
المادح الحييسه للح ، نظ م الح  
الحييسه، المادح الحييسه لإلحت د 

طحيقف المتبعف للقطف، الزحاعه، ال
عدد العم ل الدايمين، استخدام عم لف 

ماقتف، استخدام خدم ا زحاعيف ماقتف، 
نوع التطبيق الزحاعه، االنتطف 

المس ندة، التعحض للضحح نتيحف 
 المم حس ا اةسحاييليف

غيح م دد  مسح 
 بدوحيف

 

ال ي زة، اي ا مس  ف ، نوع ال ي زة الدولف، المنطقف، الم  اظف
، حنس ال  يز،  حم اسحة ال  يز

المصنف الحييسيف لل  يز، الفيف العمحيف 
لل  يز، الماهل العلمه لل  يز، ال ي ن 

ع قف ال  يز بحب ، الق نونه لل  يز
اسلوب اداحة ال ي زة،  ق ، االسحة

، االنتف ع، المادح الحييسه للمي ه
الغحض الحييسه ، مادح ال صحب  
الحييسه ل حت د،  ل نت ج، المادح

الحصف الته تقدم ، نوع الخدمف البيطحيف
اي ا المس  ف ، الخدمف البيطحيف

تاحيف ، المزحوعف ب الع ف
نوع ، الحصف الحييسيف للتسويق، االنت ج

 .التطبيق الزحاعه، مادح االلف

 



 

043 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

المس  ف نسبف  الزحاعف 2040063 20
 المزحوعف 

نسبف ماتح يقيس 
المس  ف المزحوعف 
بأتح ح البستنف، 

والخضحواا 
 والم  ايل ال قليف

المس  ف قسمف ي سب ب
المزحوعف بأتح ح البستنف، 
والخضحواا والم  ايل 

على المس  ف ال ليف  ال قليف
 للبلد مضحوب  بم يف

الطحيقف المتبعف لقطف الثم ح، تعبيف  الدولف، المنطقف، الم  اظف  نسبف ميويف
، الثم ح، الغحض الحييسه ل نت ج

طحيقف الزحاعف، م  ن تخزين الثم ح، 
وضع الم اول عند التسويق، الفيف 

 يفالعمح 

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

نسبف طحق  الزحاعف 2040064 20
مع لحف حوث 

 الم تيف

ماتح يقيس  نسبف 
استخدام الطحق 

المختلفف لمع لحف 
 حوث الم تيف

ي سب بقسمف احم له عدد 
( نوع ال يوان)و داا العد 

تستخدم طحيقف معينف الته 
لمع لحف حوث الم تيف على 
العدد ال له لصذه الو داا  

 مضحوب  بم يف( نوع ال يوان)

أبق ح، ضأن، م عز، ) نوع ال يوان الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 (حم ل

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

نسبف طحق  الزحاعف 2040065 20
مع لحف زحق 

 الدواحن

ماتح يقيس  نسبف 
الطحق استخدام 

المختلفف لمع لحف 
 زحق الدواحن

ي سب بقسمف احم له عدد 
( نوع الدواحن)و داا العد 

الته تستخدم طحيقف معينف 
لمع لحف زحق الدواحن على 
العدد ال له لصذه الو داا  

 مضحوب  بم يف( نوع الدواحن)

أمص ا دح ج ال م، )نوع الدواحن الدولف، المنطقف نسبف ميويف
ي ض، ذ وح دح ج ال م، دح ج ب

 ( بش، إن ث  بش، أحانب

غيح م دد  مسح
 بدوحيف 

 

أعداد الثحوة  الزحاعف 2040066 91
ال يوانيف 

 (المنزليف)

 أعداد يقيس ماتح
الثحوة ال يوانيف 

 (المنزليف)

محموع أعداد الثحوة ال يوانيف 
 (المنزليف)

ضأن، م عز، دواحن، )  نوع ال يوان الدولف، المنطقف عدد
 (ن ل، أخحى

غيح م دد  مسح
 بدوحيف

 

 األسح نسبف الزحاعف 2040067 20
 لديص  الته

ثحوة  يوانيف 
 (منزليف)
 

 نسبف يقيس ماتح
 لديص  الته األسح

 (منزليف)ثحوة  يوانيف 
 

 األسح عدد بقسمف ي سب
ثحوة  يوانيف  لديص  الته

 ال له العدد على (منزليف)
 بم يف مضحوب  لألسح

غيح م دد  مسح تاحيف اةنت جطحيقف  المنطقف، الم  اظفالدولف،  ميويف نسبف
 بدوحيف 

 

            



 

044 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية           
 9101: إ ا  اا الس  ن والديموغحااي            حمز الموضوع           

الس  ن  2510001 25
 والديمغحااي 

أعداد عقود 
 الزواج المسحلف 

أعداد عقود الزواج 
المسحلف خ ل اتحة 

 م ددة

عدد عقود الزواج  محموع
 المسحلف خ ل اتحة م ددة

، المنطقف،  الدولف عدد
 الم  اظف

  سنويف اداحيفسح ا   

الس  ن  2510002 25
 والديمغحااي 

أعداد عقود  
 الط ق
 المسحلف

أعداد عقود الط ق 
المسحلف خ ل اتحة 

 م ددة

عدد عقود الط ق  محموع
 المسحلف خ ل اتحة م ددة

، المنطقف،  الدولف عدد
 الم  اظف

  سنويف  اداحيف سح ا  

الس  ن  2510003 25
 والديمغحااي 

توقع البق   على 
قيد ال ي ة عند 

 الوالدة

متوسط  ماتح يقيس
عدد السنواا الته 
يتوقع أن يعيتص  

المولود إذا استمحا 
معدالا الواي ا 

 سب العمح الس يدة 
  ليً  على وضعص  
الحاهن و تى وا ة 
حميع أاحاد اوج 

 المواليد

مسح، تعداد،  الحنس ، المنطقفالدولف سنف من خ ل حداول ال ي ة
 إسق ط ا

  سنويف



 

041 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

الس  ن  2510004 25
 والديمغحااي 

الس  ن  عدد
 الفلسطينيين

الس  ن  عدد
 المقدح الفلسطينيين

ا تس ب عن طحيق 
اةسق ط ا الس  نيف 

 عدد ، والتعداداا الس  نيف
من المسوح الميدانيف الته 
أححيا اه الدول المضيفف 
و ذلك السح ا اةداحيف 

 المنظم ا لدى المتواحة
 من عدد الى اض اف الدوليف

 الته واألب  ث الدحاس ا
 واألاحاد الماسس ا حتص أح

 التعب أبن   عدد تقديح  ول
 وسم تصم الفلسطينه
 منص  واالحتم عيف، الديمغحاايف

 لو  لف الع م المفوض تق حيح
 إلى ب ةض اف الدوليف، الغوث
 التب ف على الاف  ا بعض

 الخ اف( اةنتحنا) الع لميف
 تعنى الته المحا ز بمحموعف
 اه الفلسطينيين بقضيف
 .الع لم

، المنطقف، الدولفالع لم،  عدد
، 1141أحاضه التحمع، 

الدول العحبيف والدول 
  االحنبيف

 الحنس

 
 

  سنويف اسق ط ا تعداد،

91 

 

 

الس  ن  2510005
 والديمغحااي 

عدد المواليد 
ا ي   

 المسحلون

عدد  قيسماتح ي
المواليد ا ي   

 المسحلون

محموع عدد المواليد ا ي   
 المسحلون

المنطقف،   ،الدولف عدد
 الم  اظف

 /سح ا اداحيف الحنس، تصح الوالدة، سنف الوالدة
 سحل الس  ن

  سنويف

91 

 

 

الس  ن  2510006
 والديمغحااي 

عدد الواي ا 
 المسحلف

عدد  قيسماتح ي
 الواي ا المسحلف

، المنطقف،  الدولف عدد الواي ا المسحلفمحموع عدد 
 الم  اظف

 /سح ا اداحيف لوا ة، سنف الوا ةالحنس، تصح ا
 سحل الس  ن

  سنويف



 

044 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 

الس  ن  2510007
 والديمغحااي 

العمح  ماتح يقيس العمح الوسيط
الذ  يقسم الس  ن 

إلى محموعتين 
متس ويتين من ن  يف 

 العدد

العمح الذ  يقسم الس  ن إلى 
محموعتين متس ويتين من 

 ن  يف العدد

تعداد، مسح،  الحنس   ، الم  اظف، المنطقفالدولف سنف
  اداحيف سح ا

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510008
 والديمغحااي 

العمح الوسيط 
عند الزواج 

 األول 

العمح  ماتح يقيس
 عند الزواج األول

 الذ  يقسم المتزوحين
 (األول عند الزواج)

إلى محموعتين 
من ن  يف متس ويتين 

 العدد

الذ   العمح عند الزواج األول
 عند الزواج) يقسم المتزوحين

إلى محموعتين  (األول
 متس ويتين من ن  يف العدد

، المنطقف،  الدولف سنف
 الم  اظف

 تعداد، سح ا الحنس
  اداحيف

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510009
 والديمغحااي 

عدد  ماتح يقيس ال ث اف الس  نيف 
الس  ن اه ال يلومتح 

 المحبع الوا د

عدد الس  ن مقسومً  على 
 (2 م)المس  ف 

2 م/ احد
المنطقف،   ،الدولف 

 الم  اظف

 

  سنويف تعداد، إسق ط ا  

91 

 

2510010 

 
الس  ن 

 والديمغحااي 

متوسط  حم 
 األسحة

يمثل متوسط ماتح 
عدد األاحاد لألسحة 
 الخ اف الوا دة 

محموع األاحاد لفيف معينف 
مقسوم  على عدد أسح تلك 

 .الفيف

 المنطقف، الدولف أسحة/ احد

 

  سنويف  مسح، تعداد  

91 

 

الس  ن  2510011
 والديمغحااي 

الخاوبف معدل 
 التفايليف 

عدد  ماتح يقيس
أ ي   الذين ليد الموا

ايف  اهتنحبصم النس   
م ددة مقسوم  عمحيف 

ال له على العدد 
ا المتزوح للنس   

ضمن هذه الفيف 
العمحيف مضحوب  

 بألف

قسمف عدد المواليد ي سب ب
أ ي   الذين تنحبصم النس   
اه ايف عمحيف م ددة على 

العدد ال له للنس   
ضمن هذه الفيف  المتزوح ا

 العمحيف مضحوب  بألف

(  . -3)  تعدادمسح،  عمحاي ا ال ، المنطقف الدولف  معدل
 سنواا

 



 

048 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 

الس  ن  2510012
 والديمغحااي 

معدل الخاوبف 
 ال له

ماتح يقيس متوسط 
أ ي   عدد المواليد 
أو )ل ل امحأة 

خ ل ( محموعف نس  
(  ي تصن)اتحة  ي تص  

اةنح بيف  سب 
معدالا الخاوبف 
العمحيف لسنف م ، 
وايم  لم تتعحض 

 المحأة لخطح الوا ة 

ي سب بقي س متوسط عدد 
أو )أ ي   ل ل امحأة المواليد 

خ ل اتحة ( محموعف نس  
اةنح بيف (  ي تصن) ي تص  

ف  سب معدالا الخاوب
العمحيف لسنف م ، وهو ن تج 

عن محموع معدالا 
الخاوبف التفايليف العمحيف 

 خمسفبمضحوب  

(  . -3)  تعدادمسح،    ، المنطقف الدولف  معدل
 سنواا

 

91 

 

الس  ن  2510013
 والديمغحااي 

معدل الزواج 
 الخ م

عدد  ماتح يقيس
ل ل    الا الزواج
ألف نسمف من 

 اه تلك السنفالس  ن 

  الا ي سب بقسمف عدد 
سنف معينف لالسنويف  الزواج

على عدد الس  ن اه 
 بألفمنتاف الع م ويضحب 

، المنطقف،  الدولف معدل 
 الم  اظف

، اداحيف سح ا  
 إسق ط ا

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510014
 والديمغحااي 

معّدل الزي دة 
 الطبيعيف

الفحق  ماتح يقيس
بين معّدل المواليد 

ومعّدل   الخ م
 الخ م  الواي ا

ي سب بطحح معدل الواي ا 
الخ م من معدل المواليد الخ م 

بنسبف  ص عنلسنف م  معبحا 
 ميويف

  سنويف ، إسق ط اتعداد   ، المنطقفالدولف معدل

91 

 

الس  ن  2510015
 والديمغحااي 

معدل الط ق 
 الخ م

عدد  ماتح يقيس
  الا الط ق ل ل 

ألف نسمف من 
 تلك السنفاه الس  ن 

ي سب بقسمف عدد   الا 
سنف معينف على عدد لالط ق 

الس  ن اه منتاف الع م 
 ألف بويضحب 

المنطقف،   الدولف، معدل 
 الم  اظف

، اداحيف سح ا  
 إسق ط ا

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510016
 والديمغحااي 

معدل المواليد 
 الخ م

عدد ماتح يقيس 
 اه ع م معينالمواليد 

 ل ل ألف من الس  ن 

ي سب بقسمف عدد المواليد 
األ ي   السنو  خ ل سنف 
معينف على عدد الس  ن اه 

 مضحوب منتاف تلك السنف 
 ألف ب

 معدل

 

 تعداد، سح ا   ، المنطقف الدولف
 إسق ط ا، اداحيف

  سنويف



 

042 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 

الس  ن  2510017
 والديمغحااي 

معدل النمو 
 الس  نه

الفحق  ماتح يقيس
بين المواليد والواي ا 

إليه ا اه   مض ا
الصححة الدوليف مقسوم  
على عدد الس  ن اه 

 منتاف الع م

الفحق بين  ي سب ب يح د
المواليد والواي ا مض ف إليه 
ا اه الصححة الدوليف مقسوم  

على عدد الس  ن اه 
 منتاف الع م

، مسح، تعداد   المنطقف، الدولف معدل
 إسق ط ا

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510018
 والديمغحااي 

معدل الواي ا 
 الخ م

عدد ماتح يقيس 
اه ع م الواي ا 

ل ل ألف من  معين
 الس  ن 

قسمف عدد الواي ا ي سب ب
خ ل سنف معينف على 

إحم له الس  ن اه منتاف 
 تلك السنف مضحوب  بألف 

 تعداد، سح ا   ، المنطقف الدولف  معدل
 إسق ط ا، اداحيف

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510019
 والديمغحااي 

 معدالا

واي ا  ديثه  
 الوالدة

عدد  ماتح يقيس
الواي ا من األطف ل 
الحضع خ ل التصح 
األول أو األس بيع 
األحبعف األولى من 

ل ل ألف  الوالدة
مولود  ه اه تلك 

 السنف

عدد الواي ا ي سب بقسمف 
أقل من من المواليد الحضع 

او اقل من تصح اه  يوم 21
على عدد المواليد سنف معينف 

خ ل نفس السنف مضحوب  
 بألف 

(  . -3)  ، تعدادمسح   ، المنطقف الدولف  معدل
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
30202 

91 

 

الس  ن  2510020
 والديمغحااي 

معدالا واي ا 
األطف ل الذين 
أعم حهم أقل 

  سنواا .من 

ا تم ليف  ماتح يقيس 
الوا ة ل طف ل قبل 
بلوغصم سن الخمس 

 سنواا

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
المتواين قبل إتم مصم السنف 

خ ل  الخ مسف من العمح
على العدد ال له  سنف معينف

لألطف ل األ ي   بعمح خمس 
 ألفبسنواا اأقل مضحوب  

(  . -3)  ، تعدادمسح   ، المنطقف الدولف  معدل
 سنواا

ماتحاا من 
التنميف 

المستدامف 
30201 



 

042 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 

الس  ن  2510021
 والديمغحااي 

معدالا واي ا 
 الحضع

ا تم ليف ماتح يقيس 
الوا ة م بين ت حيخ 
الوالدة وقبل بلوغصم 

 وا دةالعمح سنف  

ي سب بقسمف عدد الواي ا 
اه ( دون السنف من العمح)

سنف معينف على إحم له عدد 
المواليد أ ي   لنفس السنف 

 ألف ب مضحوب 

(  . -3)  ، تعدادمسح   المنطقف الدولف،   معدل
 سنواا

 

91 

 

الس  ن  2510022
 والديمغحااي 

معدالا واي ا 
 المواليد المتأخحة

ماتح يقيس عدد 
الواي ا من المواليد 
الحضع اه العمح 

ل ل  تصحا( 1-11)
ألف مولود  ه اه 

 تلك السنف

عدد الواي ا ي سب بقسمف 
 الحضع اه العمحمن المواليد 

يوم الى العمح سنف  21)
تصحا اه ( 11-1) او( وا دة

على عدد المواليد سنف معينف 
األ ي   خ ل نفس السنف 

 مضحوب  بألف 

(  . -3)  ، تعدادمسح   المنطقف  الدولف،  معدل
 سنواا

 

91 

 

الس  ن  2510023
 والديمغحااي 

نسبف األسح 
الته تت ون من 

 تخص وا د

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 
تت ون من تخص 

لفيف اوا د اه 
 المستصداف

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تت ون من تخص وا د 

على العدد ال له لألسح 
 مضحوب  بم يف

 المنطقف، الدولف نسبف ميويف

 

  سنويف ، تعداد مسح  

91 

 

الس  ن  2510024
 والديمغحااي 

نسبف األسح 
الته تحأسص  

 امحأة

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 

 تحأسص  امحأة 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تحأسص  امحأة على العدد 
 ال له لألسح مضحوب  بم يف

  سنويف ، تعداد مسح   المنطقف، الدولف نسبف ميويف

91 

 

الس  ن  2510025
 والديمغحااي 

نسبف األسح 
 المح بف

ماتح يقيس مدى 
 انتت ح األسح المح بف 

قسمف عدد األسح ي سب ب
المح بف على العدد ال له 

 لألسح مضحوب  بم يف

  سنويف ، تعداد مسح   المنطقف، الدولف نسبف ميويف

91 

 

الس  ن  2510026
 والديمغحااي 

نسبف األسح 
 الممتدة

ماتح يقيس مدى 
 انتت ح األسح الممتدة 

 قسمف عدد األسحي سب ب
الممتدة على العدد ال له 

 لألسح مضحوب  بم يف

  سنويف ، تعداد مسح   ، المنطقفالدولف نسبف ميويف



 

011 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 

الس  ن  2510027
 والديمغحااي 

نسبف األسح 
 النوويف

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح النوويف 

 لفيف المستصدافااه 

قسمف عدد األسح ي سب ب
النوويف على العدد ال له 

 بم يفلألسح مضحوب  

  سنويف ، تعداد مسح   المنطقف، الدولف نسبف ميويف

91 

 

الس  ن  2510028
 والديمغحااي 

عدد ماتح يقيس  نسبف اةع لف 
األتخ ص المع لين 
ل ل م يف تخص اه 

 سن العمل

سنف   .1عدد الس  ن اقل من 
سنف  .1مض ا  له من هم 

اأ ثح ويقسم ال  ال على  
ه سن محموع الس  ن ا

، مضحوب  (سنف 14-.1)
 بم يف

 المنطقف، الدولف ميويف نسبف

 

تعداد،  مسح،  
، اداحيف سح ا

 سق ط اا

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510029
 والديمغحااي 

عدد  ماتح يقيس نسبف الحنس
المواليد الذ وح ل ل 
  ميف مولود أنثى اه

 سنف معينف 

ي سب بقسمف عدد المواليد 
الذ وح على عدد المواليد 

اةن ث اه سنف معينف 
  مضحوب  بم يف

 سح ا تعداد،   المنطقف، الدولف (أنثى ميف/ ذ ح)نسبف 
 سق ط اا، اداحيف

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510030
 والديمغحااي 

ال  لف نسبف 
 الزواحيف لألاحاد

سنف   14)
 ا  ثح

نسبف ماتح يقيس 
الزواحيف ال  لف 
سنف   14)لألاحاد  
 (ا  ثح

ي سب بقسمف عدد االاحاد 
ب  لف ( سنف ا  ثح 14)

زواحيف معينف على عدد 
الفيف العمحيف نفس الس  ن اه 

 مضحوب  بم يف

عزب، متزوج، أ)ال  لف الزواحيف  المنطقف، الدولف نسبف ميويف
 والحنس( مطلق، احمل، منفال

مسح، تعداد، 
 اداحيفسح ا 

  سنويف

91 

 

الس  ن  2510031
 والديمغحااي 

 نسبف الس  ن
اه ايف عمحيف 

  م ددة

عدد ماتح يقيس 
الس  ن اه ايف عمحيف 
م ددة مقسوم  على 

 عدد الس  ن االحم له 

 الس  نقسمف عدد ي سب ب
الذين أعم حهم اه ايف عمحيف 
م ددة على المحموع ال له 

 مضحوب  بم يف الس  نلعدد 

 نطقفالم، الدولف نسبف ميويف

 

  سنويف ، إسق ط اتعداد ، الحنساي ا عمحيف خمسيف 

91 

 

 

 

الس  ن  2510032
 والديمغحااي 

نسبف المحاهقين 
المتزوحين 

 (سنف 11-.1)

ماتح يقيس انتت ح 
 ظ هحة زواج المحاهقين 

قسمف عدد المحاهقين ي سب ب
 11-.1)المتزوحين اعلي  

على إحم له عدد  (سنف
 11-.1)بعمح المحاهقين 

 مضحوب  بم يف ،(سنف

  سنويف تعدادمسح،  الحنس ، المنطقفالدولف نسبف ميويف



 

010 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 

الس  ن  2510033
 والديمغحااي 

تعدد  نسبف
 الزوح ا

عدد ماتح يقيس 
االزواج الذين لديصم 

ا ثح من زوحف وا دة 
 اه نفس الوقا

ي سب بقسمف عدد الذ وح 
المتزوحين من أ ثح من امحأة 
بنفس الوقا على العدد ال له 

مضحوب  للحح ل المتزوحين 
 بم يف

غيح م دد  مسح    المنطقف، الدولف ميويفنسبف 
 بدوحيف 

 

91 

 

الس  ن  2510034
 والديمغحااي 

الوقا ال زم 
لمض عفف 

 الس  ن

عدد ماتح يقيس 
 فال زم السنواا

لمض عفف عدد 
الس  ن إذا استمح 

معدل النمو الس  نه 
  م  هو

ي سب بقسمف اللوغحيتم 
وهو  2الطبيعه للعدد 

على معدل النمو ( 1011)
الس  نه وي سب ب لسنواا 

 ال  ملف

  سنويف تعداد، إسق ط ا   ، المنطقفالدولف سنف

91 

 

الس  ن  2510035
 والديمغحااي 

نسبف النس   
ال ته تتحاوح 
أعم حهن بين 

 92 و 91
سنف، وال ته 

تزوحن أو 
احتبطن بقحين 
قبل بلوغ سن 

الخ مسف عتحة 
وقبل بلوغ سن 
 الث منف عتحة

النس   ماتح يقيس 
ال ته تتحاوح 
 91أعم حهن بين 

سنف، وال ته  92 و
تزوحن أو احتبطن 
بقحين قبل بلوغ سن 
الخ مسف عتحة وقبل 

بلوغ سن الث منف 
 عتحة

لواته تتحاوح عدد النس   ال
سنف  92و  91أعم حهن بين 

اللواته تزوحن أو احتبطن 
أو قبل )سنف  01بقحين بعمح 

مقسوًم  على العدد ( 00سن 
اةحم له للنس   ال يه تتحاوح 

 92و  91أعم حهن بين 
 .بم يفع ًم  مضحوًب  

 

غيح م دد  مسح  الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 بدوحيف

من ماتحاا 
التنميف 

 المستدامف
10300 

            



 

019 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9101: إ ا  اا العمل          حمز الموضوع           
91 

 
األحح الوسيط   العمل 2515001

 اليومه ب لتي ل

ماتح يقيس القيمف 
المتوسطف لألحوح 

الف ال بين ال د و 
من % 1.اعلى 

 %1.االحوح وادنى 
 من االحوح

 

 االحح الوسيط بين ي سب
 االحوح وأقل من٪ 1. اعلى
 االحوح٪ من 1.

الحنس، م  ن العمل، النت ط    ، الم  اظف، المنطقفالدولف اسحاييله لقتي
 االقتا د 

، حبعيف مسح
  سنويف

 

91 

 
  العمل 2515002

 

 

 اف النس   
من الوظ يف 

المداوعف األحح 
اه القط ع غيح 

 الزحاعه

 

ماتح يقيس عدد 
النس   الع م ا اه 

الوظ يف مداوعف 
االحح اه القط ع 

معبحا  غيح الزحاعه،
عنه  نسبف ميويف من 
محموع الوظ يف ذاا 

األحح اه القط ع 
 هغيح الزحاع

 

ي سب بقسمف العدد ال له 
للنس   الع م ا اه الوظ يف 

مداوعف االحح اه قط ع 
الان عف والخدم ا على 
العدد ال له لألاحاد اه 

الوظ يف المداوعف لنفس 
 بم يفالقط ع مضحوب  

 نسبف ميويف

 
 
 
 
 

، المنطقف،  الدولف
 الم  اظف

 
 

  

 

 مسح

 
 
 

، حبعيف
 سنويف

 

91 

 
معدل األححة   العمل 2515003

اليوميف 
 للمستخدم ب حح 

ماتح يقيس األحح 
النقد  الا اه 

 مستخدمينللالمداوع 
لوقا العمل او العمل 

 المنحز 
 

محموع األحح ي سب بقسمف 
النقد  الا اه المداوع 

  المستخدمين بأححلحميع 
 عددهمعلى 

، المنطقف،  الدولف اسحاييله لقتي
 الم  اظف

 ، م  ن العمل، الماهل العلمهالحنس
ابتدايه، اعداد ، ث نو ، دبلوم )

  (متوسط، ب  لوحيوس اأعلى

، يفحبع مسح
 سنويف

 



 

013 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
معدل أي م   العمل 2515004

 التصحيفالعمل 

 عددماتح يقيس 
 اه العملي م األ

خ ل التصح، 
ص ي ا ب ستثن   ن

االسبوع،  والعطل، 
اا المحضيف، واالح ز 

 والمغ دحاا المداوعف 

محموع أي م ي سب بقسمف 
العمل التصحيف لحميع 

 المستخدمين على عددهم 

،  ، المنطقفالدولف معدل
 الم  اظف

الحنس، النت ط االقتا د ، المصنف، 
 م  ن العمل

، حبعيف مسح
  سنويف

 

91 

 
معدل س ع ا   العمل 2515005

العمل 
 االسبوعيف

معدل ماتح يقيس 
س ع ا العمل 
ف االسبوعيف الفعلي

العمل خ ل اتحة 
 الع ديف

محموع س ع ا ي سب بقسمف 
على العدد العمل األسبوعيف 

ال له ل احد الذين تم  س ب 
 عدد س ع ا العمل لديصم

،  المنطقف ،الدولف معدل
 الم  اظف

االقتا د ، المصنف،  النت طالحنس، 
 م  ن العمل

، حبعيف مسح
  سنويف

 

91 

 
نسبف األطف ل   العمل 2515006

 الع ملين

األطف ل ماتح يقيس 
، (سنف 11-11)

الذين عملوا س عف 
وا دة على االقل ام  
اه وظ يف مداوعف 

نقدى او )االحح 
او عضو اسحة ( عينى

االحح غيح مداوع 
 خ ل اتحة االسن د

ي سب بقسمف عدد االطف ل 
الع ملين ( سنف 11-11)

على العدد ال له ل طف ل من 
نفس الفيف العمحيف، مضحوب  

 بم يف
 

، المنطقف،  الدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

، الفيف العمحيف، النت ط الحنس
  االقتا د 

، حبعيف مسح
 سنويف

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
20800 



 

014 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

اه نسبف االاحاد  العمل 9101118 91
 هخدم تالعمل ال

مداوع الغيح 
 االحح

ماتح يقيس نسبف 
األاحاد الذين يقدمون 
خدمف بت ل اس سه 

، مهالسح  وأ ملص
وتتضمن تحا  

 وأا تي ح ا البيا 
أو داع الفواتيح، 

ت ضيح وحب ا 
تنظيف أو الطع م، 

وتحتيب البيا 
وال ديقف والتخلص 
أو من نف ي ا المنزل، 

حع يف االطف ل 
وتدحيسصم 

وااط  بصم الى 
 وأالع مف،   االم  ن

العن يف ب ب ح السن، 
ت سين  وأاي نف أو 
اةا   ا  وأ

 وأالاغيحة ب لمنزل، 
اعم ل الدي وح 

اي نف أو البسيطف، 
المح ب ا 

واةا   ا 
 .الاغيحة

عدد األاحاد اه  ي سب بقسمف
العمل الخدم ته غيح مداوع 

على ( اأ ثح سنف 01)االحح 
سنف  01) العدد ال له ل احاد

 مضحوب  بم يف ،(اأ ثح

 منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 

المصنف، معدل س ع ا العمل 
 االسبوعيف

،  يفحبع مسح
 سنويف

 



 

011 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األاحاد   العمل 9101112 91
خ حج القوى 

 الع ملف

يقيس االاحاد ماتح 
غيح النتيطين 

اقتا دي  خ ل اتحة 
االسن د، بسبب 

االلت  ق ب لماسس ا 
التعليميف، أو 
المت ح ف اه 

الواحب ا المنزليف، أو 
التق عد أو التيخوخف، 

 أو أسب ب أخحى

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
خ حج القوى الع ملف على 

سنف  .1)العدد ال له لألاحاد 
 بم يف مضحوب  (اأ ثح

الحنس، اي ا العمح، سنواا الدحاسف،  ، المنطقفالدولف سبف ميويفن
 ب ح )البق   خ حج القوى الع ملف  سبب
التدحيب، / المحض، الدحاسف/السن

 االع قف/ ، الاعوبف(األعم ل المنزليف

 يفحبع مسح

 

 

  سنويف ، الم  اظف، المنطقفالدولف



 

014 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

احاد اه نسبف األ العمل 9101112 91
 التطوعه العمل

ماتح يقيس نسبف 
اه العمل األاحاد 
 واق م نالذي هالتطوع

بأ  نت ط بت ل 
إحاد  ب  مق بل أو 
أحح م د  من أحل 

ت قيق ما لح 
متتح ف أو مس عدة 

لتنميف مستوى معيتف 
اآلخحين من حيحانصم 

أو المحتمع ا 
البتحيف بافف مطلقف، 
 يث ال يتم اعتب ح 
بدل المواا ا او 

م او وحب ا الطع 
الصداي  التى يتم 

تقديمص  الى المتطوع 
والعمل غيح . أححا
مداوع األحح ال

المطلوب  حز  من 
التعليم أو بحامج 

التدحيب مستثن ة من 
 .العمل التطوعه

ي سب بقسمف عدد االاحاد اه 
سنف  01)العمل التطوعه  

لعدد ال له اعلى ( اأ ثح
 ،(سنف اأ ثح 01) ل احاد

 مضحوب  بم يف

 منطقفالدولف، ال ويفنسبف مي
 

المصنف، النت ط االقتا د ، معدل 
 س ع ا العمل االسبوعيف

،  يفحبع مسح
 سنويف

 



 

018 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

احاد نسبف األ العمل 9101101 91
بغحض  الع ملين

ةنت ج ا
ل ستص ك 

 الذاته

ماتح يقيس نسبف 
 واق ماألاحاد الذين 

بأ  نت ط غيح 
مداوع األحح النت ج ال

السلع أو تقديم 
 مالستص  صالخدم ا 
الستص ك  الذاته أو

، وتتضمن مهأسح 
انت ج الم  ايل 

الزحاعيف أو اةنت ج 
ال يوانه،  م  
تتضمن خي طف 
م بس، ان عف 
أطعمف، ان عف 

وايد ، أث ث
 .االسم ك

 
 
 

ي سب بقسمف عدد األاحاد 
االنت ج  الع ملين بغحض

سنف  01)ل ستص ك الذاته 
 على ( اأ ثح

سنف  01)العدد ال له ل احاد 
 مضحوب  بم يف ،(اأ ثح

 منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 

المصنف، معدل س ع ا العمل 
 االسبوعيف

،  يفحبع مسح
 سنويف

 



 

012 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
نسبف الع طلين   العمل 2515011

عن العمل 
( معدل البط لف)
(ILO)  

 ماتح يقيس األاحاد
 (سنف اأ ثح .1)

  نوا خ ل اتحة الذين 
االسن د بدون عمل، 
ومستعدين للعمل، 
وب ثوا عن عمل 

أس بيع  4خ ل ل 
الته تسبق اتحة 

 األسن د
قد بطحق م ددة،  

تتمل تسحيل اه 
م  تب التتغيل 

الخ اف او 
، والت قق ال  وميف

العمل،  ام  ن من
ب ث عن مس عدة 

 اديق أو قحيب من 

عدد الع طلين ي سب بقسمف 
( سنف اأ ثح .1)عن العمل 

 ح ين على عدد األاحاد المت
اه القوى الع ملف من نفس 

 مضحوب  بم يف ،الفيف العمحيف

عمح، الدحاسف، اي ا الالحنس، سنواا  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
  لف اللحو ، تخاا ا علميف، 

،  ال  لف الزواحيف، نوع التحمع
 االع قف/ الاعوبف

 يفحبع مسح

 
 

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
10.02 

، المنطقف،  الدولف
 الم  اظف

 سنويف

 

نسبف الع طلين   العمل 2515012 91
عن العمل 

( معدل البط لف)
التعحيف )

 (الموسع

االاحاد  ماتح يقيس 
 الع طلين عن العمل

 سب مع ييح منظمف 
بإض اف  العمل الدوليف

األاحاد خ حج القوى 
الع ملف بسبب اليأس 
 من الب ث عن عمل

د االاحا عدي سب بقسمف 
 .1) الع طلين عن العمل

سب التعحيف  ) (سنف اأ ثح
على عدد ( التعحيف الموسع

المت ح ين اه القوى األاحاد 
الع ملف وعدد األاحاد الي يسين 

من نفس الفيف  من العمل
 مضحوب  بم يف ،العمحيف

 يفحبع مسح الحنس  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

 

 

، المنطقف،  الدولف
 الم  اظف

  سنويف



 

012 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ماتح يقيس  حم  نسبف الع ملين  العمل 2515013

سنف  .1) ملينالع 
الذين   نوا  (اأ ثح

خ ل اتحة االسن د اه 
العمل على االقل 
س عف، او   نوا 

غ يبين موقت  عن 
العمل بسبب المحض 

او االا بف، أو 
، أو عطلف أو اح زة

 ،اغ قاضحاب أو 
او  اح زة تدحبيبفأو 

 اوأمومف،التعليم أو 
الح ود اه النت ط 

 الخ ..االقتا د 

 االاحاد عددي سب بقسمف 
( سنف اـأ ثح .1) الع ملين

على المت ح ين اه القوى 
  مضحوب  بم يف ،الع ملف

الحنس، م  ن العمل، س ع ا العمل،  ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
معدالا االحوح، ال  لف العمليف، 

والمصنف، والنت ط اةقتا د ، وسنواا 
/ ، الاعوبفالعمحاي ا و  دحاسف،ال

 االع قف

، يفحبع مسح
  سنويف

 

نسبف العم لف   العمل 2515014 91
 الت مف

نسبف  ماتح يقيس
سنف  .1)االاحاد 
، والذين عملوا (اأ ثح

خ ل اتحة اةسن د 
س عف عمل  .3

اأ ثح و  نوا خ ل 
اتحة االسن د ت ا هذه 

الع ملين : الفي ا
 ل س بصم الخ ص

عمل، يعمل ا  ب )
ل س به، عضو اسحة 

 (غيح مداوع االحح

ي سب بقسمف عدد االاحاد اه 
هذه الفيف على عدد االاحاد 

المت ح ين اه القوى الع ملف، 
 مضحوب  بم يف

 حبعيف مسح العمح، سنواا الدحاسف واي ا الحنس،  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

 

 

  سنويف ، الم  اظف، المنطقفالدولف



 

041 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف العم لف    العمل 2515015 91
 الم دودة

 نسبف ماتح يقيس
االاحاد الع ملين، 

والذين عملوا أقل من 
س عف عمل  .3

أسبوعي  و  ن لديصم 
حغبف لزي دة س ع ا 

 العمل
 

ي سب بقسمف عدد االاحاد 
الع ملين حزيي  على العدد 

ال له ل احاد المت ح ين اه 
 القوى الع ملف، مضحوب  بم يف

الحنس، اي ا العمح، سنواا الدحاسف،  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
، (ظ هحة، غيح ظ هحة) نوع العم لف

ال  لف العمليف، النت ط االقتا د ، 
 المصنف   

 حبعيف مسح

 

 

، المنطقف،  الدولف
 الم  اظف

  سنويف

نسبف العم لف  العمل 2515016 25
الن قاف 

 المتالف ب لوقا

ماتح يقيس نسبف 
ن خ ل يالع ملاألاحاد 

اتحة اةسن د الزمنه 
وبلغ محموع س ع ا 

عملصم الفعليف اه 
حميع األعم ل أقل 

س عف  01من 
ويحغبون اه زي دة 

عدد س ع ا عملصم، 
واه نفس الوقا 

مت  ون ومستعدون 
للعمل بس ع ا 
إض ايف عند أ  
 .  احاف تت ح لصم

    ي سب بقسمف عدد األاحاد
الع ملين  (اأ ثحف سن 01)

عم لف ن قاف متالف ب لوقا 
سنف  01)على محموع األاحاد 

 داخل القوى الع ملف،( اأ ثح
 .مضحوب  بم يف

 منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 

سنواا الدحاسف، الحنس، ال  لف 
 العمليف، النت ط االقتا د ، المصنف

،  يفحبع مسح
 سنويف

 



 

040 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف القوى    العمل 2515017 91
الع ملف 
 المت ح ف

االاحاد  ماتح يقيس
 (سنف اأ ثح .1)

يستواون الذين 
العم لف متطلب ا 
  والبط لف

ي سب بقسمف عدد االاحاد 
الع ملين و ( سنف اأ ثح .1)

 الع طلين عن العمل  على 
العدد ال له للقوى البتحيف 

 ،(سنف اأ ثح .1)
 بم يف مضحوب 

ف، حاسدالنوع التحمع، الحنس، سنواا  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
عمح،   لف اللحو ، ال  لف الاي ا 

 االع قف/ ، الاعوبفالزواحيف

 يفحبع مسح

 

 

  سنويف ، المنطقف، الم  اظفالدولف

متدحبين نسبف ال العمل 2515018 25
 هغيح مداوع

 االحح
 

ماتح يقيس نسبف 
 واق ماألاحاد الذين 

بأ  عمل غيح مداوع 
األحح النت ج السلع 
أو تقديم الخدم ا 

آلخحين من احل ل
 ا تس ب الخبحاا أو
المص حاا اه م  ن 

من  مالعمل لتم نص
ايح د احاف عمل 

 يث ال يتم اعتب ح (
بدل مواا ا او 
وحب ا الطع م او 
الصداي  التى يتم 

تقديمص  الى المتدحب 
 .)أححا

ي سب بقسمف عدد االاحاد 
متدحبين غيح مداوعه ال

( سنف اأ ثح 01)االحح  
  على العدد ال له ل احاد

مضحوب   ،(سنف اأ ثح 01)
 بم يف

 منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 

المصنف، النت ط االقتا د ، معدل 
 س ع ا العمل االسبوعيف

،  يفحبع مسح
 سنويف

 

 نسبف التب ب العمل 9101102 91
 (سنف 01-92)

الذين ا ملوا 
 االنتق لمح لف 

ماتح يقيس نسبف 
 92-01) التب ب

الع ملين   لي   (سنف
 /اه وظ يف ث بتف

 .مستقحة

ي سب بقسمف عدد التب ب 
الذين ا ملوا ( سنف 01-92)

المح لف االنتق ليف على العدد 
 92-01) ال له للتب ب

 .مضحوب  بم يف (سنف

 غيح م دد مسح ، ونوع التحمع الحنس منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 بدوحيف

 



 

049 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 نسبف التب ب العمل 9101191 91
 (سنف 01-92)

الذين لم يبداا 
 مح لف االنتق ل

ماتح يقيس نسبف 
 92-01) التب ب

غيح  هم الذين (سنف
 وان   لي  وليسينتيط

اه التعليم مع عدم 
وحود حغبف لديصم 

 للعمل

 ي سب بقسمف عدد التب ب
يبداا  الذين لم (سنف 01-92)

االنتق ل على العدد  مح لف
 92-01) ال له للتب ب

 .مضحوب  بم يف (سنف

غيح م دد  مسح ، ونوع التحمعالحنس منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 بدوحيف

 

نسبف التب ب  العمل 9101190 91
( سنف 01-92)

الذين يمحون 
 مح لف االنتق لب

 ماتح يقيس نسبف
 92-01) التب ب

الذين ال يعملون  (سنف
  لي ، أو يعملوا اه 
وظ يف ماقتف وغيح 

 محضيف

ي سب بقسمف عدد التب ب 
الذين يمحون ( سنف 01-92)

ب لمح لف االنتق ليف على العدد 
 .ال له للتب ب مضحوب  بم يف

غيح م دد  مسح  ، ونوع التحمعالحنس منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 بدوحيف

 

91 

 
 ب ح نسبف   العمل 9101199

المحضى / السن
خ حج القوى 

 الع ملف
 

ماتح يقيس نسبف 
 ب ح السن أو 

المحضى خ حج القوى 
الع ملف بسبب المحض 

أو  بح السن من 
 01)محموع األاحاد 

الذين تم  (سنف اأ ثح
تانيفصم خ حج القوى 

 الع ملف

ي سب بقسمف عدد األاحاد 
 ب ح السن أو المحضى خ حج 

القوى الع ملف على محموع 
الاحاد خ حج القوى الع ملف ا
مضحوب  ( سنف اأ ثح 01)

 .بم يف

 منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 

،  حبعيف مسح العمحاي ا الحنس، 
 سنويف

 



 

043 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األاحاد   العمل 9101193 91
خ حج القوى 

 الع ملف
بسبب األعم ل 

 المنزليف

ماتح يقيس نسبف 
األاحاد خ حج القوى 

الع ملف بسبب 
األعم ل المنزليف من 

 01)محموع األاحاد 
الذين تم  (سنف اأ ثح

تانيفصم خ حج القوى 
 الع ملف

ي سب بقسمف عدد األاحاد 
خ حج القوى الع ملف بسبب 

األعم ل المنزليف على محموع 
الع ملف  االاحاد خ حج القوى

 مضحوب  بم يف

 منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 

،  حبعيف مسح العمحاي ا 
 سنويف

 

نسبف األاحاد   العمل 9101194 91
خ حج القوى 

الع ملف بسبب 
الدحاسف أو 

 التدحيب
 

ماتح يقيس نسبف 
األاحاد  خ حج القوى 

الع ملف بسبب الدحاسف 
أو التدحيب من 
 01)محموع األاحاد 

الذين تم  (سنف اأ ثح
تانيفصم خ حج القوى 

 الع ملف

ي سب بقسمف عدد األاحاد 
خ حج القوى الع ملف بسبب 
الدحاسف أو التدحيب على 

محموع االاحاد خ حج القوى 
( سنف اأ ثح 01)الع ملف 
 .يف بم مضحوب 

 منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 

،  حبعيف مسح العمح اي ا الحنس،
 سنويف

 

91 

 
معدل اتحة   العمل 2515025

 التعطل
اتحة ماتح يقيس 

الفتحة  وههالتعطل 
الزمنيف الممتدة من 

بدايف ب ث الفحد عن 
العمل  تى بدايف اتحة 
اةسن د الزمنه الته 
 تم حمع البي ن ا عنص 

ي سب بقسمف محموع اتصح 
الب ث عن العمل لحميع 
الب  ثين عن عمل على 

 عددهم

 ف،حبعي مسح الحنس الدولف، المنطقف معدل
 سنويف

 



 

044 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
نسبف مح بف   العمل 2515026

لألاحاد اه 
البط لف والعم لف 

الن قاف 
 المتالف ب لوقا

 

ماتح يقيس نسبف 
سنف اأ ثح  01األاحاد 

الذين   نوا  خ ل 
اتحة االسن د الزمنه 

ع طلين عن العمل أو 
ع ملين عم لف ن قاف 

 . متالف ب لوقا

ي سب بقسمف عدد األاحاد 
الع طلين عن سنف اأ ثح  01

العمل ب ةض اف إلى عدد 
الع ملين عم لف ن قاف 

متالف ب لوقا على عدد 
األاحاد داخل القوى الع ملف 

 .مضحوب  بم يف

 نسبف ميويف
 

ف، حبعي مسح الحنس منطقفالدولف، ال
 سنويف

 

91 

 

 

  العمل 2515027

 

نسبف مح بف 
لألاحاد اه 

البط لف والقوى 
الع ملف 
 الم تملف

نسبف ماتح يقيس 
سنف اأ ثح  01األاحاد 

الذين   نوا  خ ل 
اتحة االسن د الزمنه 

ع طلين عن العمل أو 
ضمن القوى الع ملف 

 .الم تملف

ي سب بقسمف عدد األاحاد 
سنف اأ ثح الع طلين عن  01

العمل ب ةض اف إلى عدد 
األاحاد ضمن القوى الع ملف 
الم تملف على عدد األاحاد 

ض اف داخل القوى الع ملف ب ال
الى عدد األاحاد ضمن القوى 
الع ملف الم تملف  مضحوب  

 .بم يف

ف، حبعي مسح الحنس منطقفالدولف، ال نسبف ميويف
 سنويف

 

91 

 
نسبف محموع   العمل 2515028

االاحاد لنقص 
 استخدام العم لف

 

ماتح يقيس نسبف 
سنف اأ ثح  01األاحاد 

الذين   نوا  خ ل 
اتحة االسن د الزمنه 

عن العمل أو ع طلين 
ضمن القوى الع ملف 
الم تملف أو العم لف 
الن قاف المتالف 

 .ب لوقا

ي سب بقسمف عدد األاحاد 
سنف اأ ثح الع طلين عن  01

العمل ب ةض اف إلى عدد 
األاحاد ضمن القوى الع ملف 
الم تملف ب الض اف الى عدد 

الع ملين عم لف ن قاف 
متالف ب لوقا على عدد 

ى الع ملف األاحاد داخل القو 
ب الض اف الى عدد األاحاد 

ضمن القوى الع ملف الم تملف  
 .مضحوب  بم يف

 نسبف ميويف
 

ف، حبعي مسح الحنس منطقفالدولف، ال
 سنويف

 



 

041 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
نسبف األاحاد   العمل 2515029

الي يسين من 
الب ث عن 

 عمل
 

ماتح يقيس نسبف 
سنف اأ ثح  01األاحاد 

الذين   نوا  خ ل 
الزمنه اتحة االسن د 

مت  ين للعمل ولم 
يب ثوا عن عمل 
بسبب اليأس من 
 .الب ث عن عمل

ي سب بقسمف عدد األاحاد 
سنف اأ ثح الذين   نوا   01

خ ل اتحة االسن د الزمنه 
مت  ين للعمل ولم يب ثوا عن 
عمل بسبب اليأس من الب ث 

على عدد األاحاد  عن عمل
خ حج القوى الع ملف مضحوب  

 .بم يف

 فنسبف ميوي
 

ف، حبعي مسح الحنس منطقفالدولف، ال
 سنويف

 

91 

 
 نسبف العم لف  العمل 2515030

غيح  اه القط ع
لمنظم اه غيح ا

 العم لف الزحاعيف

ماتح يقيس نسبف 
سنف  01)االاحاد 
الع ملين اه ( اأ ثح

منظم الالقط ع غيح 
 من احم له الع ملين

ي سب بقسمف عدد االاحاد 
الع ملين اه  (سنف اأ ثح 01)

منظم على عدد الالقط ع غيح 
مضحوب   الع ملين ال له

 .بم يف

 نسبف ميويف
 

ف، حبعي مسح الحنس، النت ط االقتا د  منطقفالدولف، ال
 سنويف

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
20300 

91 

 
نسبف التب ب   العمل 2515031

الذين تتحاوح )
بين  أعم حهم

سنف  01
( سنف 92و

خ حج دايحة 
التعليم والعم لف 

 والتدحيب

ماتح يقيس نسبف 
الذين تتحاوح )التب ب 
سنف  01بين  أعم حهم

خ حج ( سنف 92و
دايحة التعليم والعم لف 

 والتدحيب
  
 

ي سب بقسمف عدد التب ب  
بين  الذين تتحاوح أعم حهم)

خ حج  (سنف 92 سنف و 01
دايحة التعليم والعم لف والتدحيب 

مضحوب   احم لى التب ب على
 بم يف

 نسبف ميويف
 

ف، حبعي مسح الحنس منطقفالدولف، ال
 سنويف

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
20400 

91 

 
نسبف الع ملين   العمل 2515032

اه قط ع 
 فالان ع

الت ويليف من 
 محموع العم لف

يس نسبف ماتح يق
الع ملين اه قط ع 

ال ويليف من  فالان ع
 احم لى الع ملين

عدد الع ملين سمف ي سب بق
الت ويليف  فاه قط ع الان ع

 احم لى الع ملينعلى 
 مضحوب  بم يف

 

 نسبف ميويف
 

ف، حبعي مسح الحنس منطقفالدولف، ال
 سنويف

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
20909 



 

044 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9191: إ ا  اا ت نولوحي  المعلوم ا واالتا الا        حمز الموضوع           
91 

 
 ت نولوحي  2520001

المعلوم ا 
 واالتا الا

قط ع   نايب
ت نولوحي  
المعلوم ا 

واالتا الا من 
إحم له القيمف 

 فالمض ا

ماتح يقيس  حم 
مس همف قط ع  

ت نولوحي  المعلوم ا 
 منواالتا الا 

إحم له القيمف 
 المض اف

 قيمفالي سب بقسمف 
قط ع  ت نولوحي  ل  المض اف

المعلوم ا واالتا الا على 
ل  اف  المض افإحم له القيمف 

 مضحوب  بم يف القط ع ا

  سنويف مسح   الدولف نسبف ميويف

91 

 

ت نولوحي   2520002
المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد أحصزة 
ال  سوب ل ل 

 من الس  ن ميف

ماتح يقيس مدى 
انتت ح وحود حص ز 
   سوب لدى األاحاد 

العدد المقدح قسمف ي سب ب
ألحصزة ال  سوب المستخدمف 

الس  ن مضحوب  على عدد 
  بم يف

 ل ث ث  مسح   ، المنطقف، الم  اظف الدولف ميف من الس  ن/   سوب
 سنواا

 

91 

 
ت نولوحي   2520003

المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد الب  ثين 
اه الب ث 
 والتطويح 

عدد ماتح يقيس 
الب  ثين اه الب ث 

 والتطويح

محموع عدد الب  ثين اه 
 الب ث والتطويح 

  سنويف مسح   ، المنطقف الدولف عدد

91 

 
ت نولوحي   2520004

المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد الب  ثين 
اه الب ث 
والتطويح 

بمع دل الوقا 
 الت م 

عدد ماتح يقيس 
الب  ثين اه الب ث 
والتطويح بمع دل 

تم )الوقا الت م  
ا تس ب مع دل 
لى أن الوقا الت م ع

يقضه الب  ثين م  
اأ ثح % 11نسبته 
محموع س ع ا من 

عملصم طوال الع م اه 
مح ل الب ث 

 (والتطويح

محموع عدد الب  ثين اه 
الب ث والتطويح بمع دل 

تم ا تس ب )الوقا الت م 
لى أن مع دل الوقا الت م ع

يقضه الب  ثين م  نسبته 
اأ ثح من محموع % 11

س ع ا عملصم طوال الع م 
 (  اه مح ل الب ث والتطويح

  سنويف مسح   ، المنطقفالدولف عدد



 

048 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ت نولوحي   2520005

المعلوم ا 
 واالتا الا

 عدد ال واسيب
 اه المداحس

 ط لبميف ل ل 

ماتح يقيس مدى 
اه تواح ال واسيب 

 للط ب المداحس

ي سب بقسمف عدد ال واسيب 
 اه المداحس المتواحة للطلبف

لطلبف لعلى العدد ال له 
 بم يف مضحوب 

  سنويف اداحيف سح ا   المنطقف، الم  اظف، الدولف ميف ط لب/   سوب

91 

 

ت نولوحي   2520006
المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد الخطوط 
الص تفيف الث بتف 

احد  ميفل ل 
 من الس  ن

ماتح يقيس مدى 
انتت ح استخدام 

الصواتف الث بتف بين 
 الس  ن

عدد ال له قسمف الي سب ب
للصواتف الث بتف على العدد 

 مضحوب  بم يف للس  نال له 

  سنويف  اداحيف سح ا   ، المنطقفالدولف من الس  ن ميف /ه تف

91 

 
ت نولوحي   2520007

المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد الع ملين 
اه الب ث 
 والتطويح

عدد ماتح يقيس 
الع ملين اه الب ث 

 والتطويح 

محموع عدد الع ملين اه 
 الب ث والتطويح

  سنويف مسح   ، المنطقفالدولف عدد

91 

 
ت نولوحي   2520008

المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد الع ملين 
اه الب ث 
والتطويح  

بمع دل الوقا 
 الت م 

عدد ماتح يقيس 
الع ملين اه الب ث 
والتطويح بمع دل 

تم )الوقا الت م  
ا تس ب مع دل 
لى أن الوقا الت م ع

يقضه الع ملين م  
اأ ثح % 11نسبته 

من محموع س ع ا 
طوال الع م اه عملصم 

مح ل الب ث 
 (والتطويح

محموع عدد الع ملين اه 
الب ث والتطويح بمع دل 

تم ا تس ب )الوقا الت م  
لى أن مع دل الوقا الت م ع

يقضه الع ملين م  نسبته 
اأ ثح من محموع % 11

س ع ا عملصم طوال الع م 
 (اه مح ل الب ث والتطويح

  سنويف مسح   ، المنطقف الدولف عدد

91 

 

ت نولوحي   2520009
المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد المتتح ين 
ب لص تف 

الم مول ل ل 
احد من  ميف

 الس  ن

ماتح يقيس مدى 
انتت ح استخدام 

الصواتف الم مولف بين 
 الس  ن

لمتتح ين اعدد قسمف ي سب ب
بخدمف الص تف الم مول على 

مضحوب   للس  نالعدد ال له 
 بم يف 

  سنويف  اداحيف سح ا   ، المنطقفالدولف من الس  ن ميف /متتحك



 

042 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 

ت نولوحي   2520010
المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد المتتح ين 
اه االنتحنا 
 ميفالث بتف ل ل 

 احد من الس  ن

ماتح يقيس مدى 
انتت ح استخدام 

 االنتحنا بين الس  ن

لمتتح ين ا عددقسمف ي سب ب
بخدمف االنتحنا على العدد 

 مضحوب  بم يف  للس  نال له 

  سنويف  اداحيف سح ا   ، المنطقفالدولف من الس  ن ميف /متتحك

91 

 

ت نولوحي   2520011
المعلوم ا 
 واالتا الا

عدد المتتح ين 
، اه االنتحنا

 زمف عحيضف 
احد  ميفل ل 

  من الس  ن

ماتح يقيس مدى 
انتت ح استخدام 

 زمف ، االنتحنا
أ ثح من ) عحيضف

914 kbps)  بين
 الس  ن

لمتتح ين اعدد قسمف ي سب ب
 زمف ، بخدمف االنتحنا

عحيضف على العدد ال له 
 مضحوب  بم يف  للس  ن

من ماتحاا  سنويف اداحيف سح ا السحعف  ، المنطقفالدولف من الس  ن ميف /متتحك
التنميف 

المستدامف 
110102 

91 

 
ت نولوحي   2520012

المعلوم ا 
 واالتا الا

قيمف اةنف ق 
على الب ث 

 والتطويح          

النفق ا ماتح يقيس 
الح حيف والحأسم ليف 

بم  ايص  الت  ليف )
الته تاحف ( الع مف

على األنتطف 
اةبداعيف المنتظمف 
والص داف إلى زي دة 

. مخزون المعحاف
تتمل الب وث 

األس سيف والتطبيقيف 
وعملي ا التطويح 
الق يمف على إححا  

الته تاد  التح حب 
إلى إنت ج أدواا أو 
أحصزة أو عملي ا 

 تانيع حديدة

ب س ب النفق ا الح حيف 
بم  ايص  الت  ليف )والحأسم ليف 

الته تاحف على ( الع مف
األنتطف اةبداعيف المنتظمف 
والص داف إلى زي دة مخزون 

تتمل الب وث . المعحاف
األس سيف والتطبيقيف وعملي ا 

ا  التطويح الق يمف على إحح 
التح حب الته تاد  إلى إنت ج 
أدواا أو أحصزة أو عملي ا 

 تانيع حديدة 

  سنويف اداحيف سح ا   ، المنطقفالدولف دوالح أمحي ه 



 

042 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ت نولوحي   2520013

المعلوم ا 
 واالتا الا

قيمف اةنف ق 
على الب ث 

والتطويح ل ل 
ب  ث بمع دل 

 الوقا الت م          

النفق ا ماتح يقيس 
الح حيف والحأسم ليف 

بم  ايص  الت  ليف )
الته تاحف ( الع مف

ل ل ب  ث بمع دل 
 الوقا الت م            

قسمف محموع االنف ق على 
الب ث والتطويح على عدد 

الب  ثين بمع دل الوقا الت م 
 س ب النفق ا الح حيف ول

بم  ايص  الت  ليف )والحأسم ليف 
الته تاحف ل ل ( الع مف

  ث بمع دل الوقا الت م ب
تم ا تس ب مع دل الوقا )

لى أن يقضه الع ملين الت م ع
اأ ثح من % 11م  نسبته 

محموع س ع ا عملصم طوال 
الع م اه مح ل الب ث 

 (والتطويح

  سنويف مسح   ، المنطقف الدولف دوالح أمحي ه 

25 2520014 

 

 

ت نولوحي  
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األسح 
تحاقب نوع الته 
امج الته البح 

يستخدمص  
-.)األطف ل 

على  (سنف 11
الوس يل 

 اةل تحونيف

ماتح يقيس مدى 
محاقبف األسح لنوعيف 

البحامج الته 
 يستخدمص  األطف ل

على  (سنف 11-.)
 الوس يل اةل تحونيف

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تحاقب نوع البحامج الته 

 11-.) يستخدمص  األطف ل
لوس يل على ا (سنف

اةل تحونيف على العدد ال له 
 لألسح مضحوب  بم يف 

ال  سوب، : )الوسيلف اةل تحونيف ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 (اةنتحنا

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

ت نولوحي   0125200 25
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األسح 
الته تضبط 
عدد س ع ا 

م استخدا
ال  سوب 

 اليوميف لألطف ل
 (سنف 11-.)

النسبف ماتح يقيس 
الميويف لألسح الته 
تضبط عدد س ع ا 
استخدام ال  سوب 

-.)ف لألطف ل اليومي
 (.سنف 11

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تضبط عدد س ع ا 

م ال  سوب اليوميف استخدا
على  (سنف 11-.)لألطف ل 

العدد ال له لألسح مضحوب  
 بم يف

 ل خمس  مسح نوع التحمع  م  اظف، المنطقف، الالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

081 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 

ت نولوحي   2520016
المعلوم ا 
 واالتا الا

سح نسبف األ
 الته  تمتلك
 ه تف خلو 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح استخدام 

الص تف الخلو  بين 
 االسح 

االسح  عدد قسمفي سب ب
ه تف خلو  على  الته تمتلك

مضحوب   لألسحالعدد ال ّله 
 بم يف 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع ، المنطقف، الم  اظف الدولف ميويفنسبف 
 سنواا

 

ت نولوحي   2520017 25
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األسح 
الته لديص   

 11-.) أطف ل
 (سنف

يستخدمون 
 ال  سوب 

النسبف ماتح يقيس 
الميويف لألسح الته 

 11-.)لديص  أطف ل 
يستخدمون ( سنف

 ال  سوب 

األسح دد قسمف عي سب ب
 11-.)الته لديص  أطف ل 

يستخدمون ال  سوب  (سنف
على العدد ال له لألسح 

 مضحوب  بم يف 

 ل خمس  مسح نوع التحمع  ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

91 

 

2520018 

 

 

ت نولوحي  
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األسح 
الته لديص  

DVD 

ماتح يقيس مدى 
 DVDانتت ح وحود 
 لدى األسح 

ألسح ا قسمف عددي سب ب
على العدد  DVDالته لديص  

 ال له لألسح مضحوب  بم يف 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع  ، المنطقف، الم  اظف الدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

91 

 

ت نولوحي   2520019
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األسح 
الته لديص  

 حص ز   سوب

ماتح يقيس مدى 
انتت ح وحود حص ز 
  سوب لدى األسح 
ويتيح ال  سوب الى 
  سوب م تبه او 
او )م مول او لو ه 
  سوب مم ثل 

 (م مول ب ليد

ألسح اعدد قسمف ي سب ب
الته لديص  حص ز   سوب 
على العدد ال له لألسح 

 مضحوب  بم يف 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع  ، المنطقف، الم  اظف الدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

91 

 

2520020 

 

 

ت نولوحي  
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األسح 
 الته لديص  ايديو

ماتح يقيس مدى 
انتت ح وحود ايديو 

 لدى األسح 

ألسح اعدد قسمف ي سب ب
الته لديص  ايديو على العدد 
 ال له لألسح مضحوب  بم يف 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع  الم  اظف  ، المنطقف،الدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

91 

 

ت نولوحي   2520021
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األسح 
الته لديص  القط 

 م ط ا

 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 
يتواح لديص  القط 

 م ط ا 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته يتواح لديص  القط 

م ط ا على العدد ال له 
 لألسح مضحوب  بم يف 

 ل ث ث  مسح نوع التحمع  ، المنطقف، الم  اظف الدولف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

080 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ت نولوحي   2520022

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األسح 
الته لديص  نف ذ 
إلى االنتحنا 

 من المنزل

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة النف ذ 
ل نتحنا من المنزل 

 بين األسح

ألسح اعدد قسمف ي سب ب
الته لديص  نف ذ ل نتحنا من 

 ال له عددالالمنزل على 
 مضحوب  بم يف لألسح

 ل ث ث  مسح نوع التحمع  ، المنطقف، الم  اظف الدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

91 

 

ت نولوحي   2520023
المعلوم ا 
 واالتا الا

  نسبف األاحاد 
سنواا  11)

الذين ( اأ ثح
يمتل ون ه تف 

  خلو 

مدى ماتح يقيس 
انتت ح الص تف 

الخلو  بين األاحاد 
 (سنواا اأ ثح 11)

 قسمف عدد األاحادي سب ب
الذين  (سنواا اأ ثح 11)

يمتل ون ه تف خلو  على 
اه نفس العدد ال ّله لألاحاد 

 مضحوب  بم يف  الفيف العمحيف

 نسبف ميويف

 
 
 
 
 
 

 ل ث ث  مسح العمح، نوع التحمعاي ا الحنس،  ، المنطقف، الم  اظف الدولف
 سنواا

 

91 

 
ت نولوحي   2520024

المعلوم ا 
 واالتا الا

احاد نسبف األ
سنواا  11)

الذين ( اأ ثح
لديصم بحيد 
 ال تحونه

ماتح يقيس مدى 
انتت ح استخدام البحيد 
اةل تحونه بين األاحاد 

 (سنواا اأ ثح 11)

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين ( سنواا اأ ثح 11)

لديصم بحيد إل تحونه على 
العدد ال ّله لألاحاد اه نفس 
 الفيف العمحيف مضحوب  بم يف 

 ل ث ث  مسح العمح، نوع التحمعاي ا الحنس،  ، المنطقف، الم  اظف الدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

91 

 

ت نولوحي   2520025
المعلوم ا 
 واالتا الا

األاحاد نسبف 
سنواا  11)

الذين ( اأ ثح
يستخدمون 

  اةنتحنا

ماتح يقيس مدى 
انتت ح استخدام 

االنتحنا بين األاحاد 
 (سنواا اأ ثح 11)

 قسمف عدد األاحادي سب ب
الذين  (سنواا اأ ثح 11)

على العدد  االنتحنا استخدموا
اه نفس الفيف  ال ّله لألاحاد

 مضحوب  بم يف  العمحيف

نوع ، الغحضالعمح، اي ا الحنس،  ، المنطقف، الم  اظف لفالدو  نسبف ميويف
 التحمع

 ل ث ث  مسح
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
110101 

91 

 

ت نولوحي   2520026
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف األاحاد 
سنواا  11)

الذين ( اأ ثح
يستخدمون 
 ال  سوب

ماتح يقيس مدى 
انتت ح استخدام 
األاحاد ال  سوب بين 

 (سنواا اأ ثح 11)

 قسمف عدد األاحادي سب ب
الذين  (سنواا اأ ثح 11)

ال  سوب على  استخدموا
اه نفس  ه لألاحادالعدد ال لّ 

 مضحوب  بم يف  الفيف العمحيف
 

 ل ث ث  مسح العمحاي ا ، الحنس ، المنطقف، الم  اظف الدولف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

089 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ت نولوحي   2520027

 المعلوم ا
 واالتا الا

ماتح يحاد أنواع  نسبف الب وث 
الب وث ونسبتص  من 

  إحم له الب وث

ي سب بقسمف عدد الب وث 
 سب النوع على العدد ال له 
للب وث المنفذة اه اتحة زمنيف 

 مضحوب وم  ن م ددين 
 بم يف

، الب تف، الموحصف) :نوع الب ث ، المنطقف الدولف نسبف ميويف
 ( يف، التححيبيفالتطبيق

  سنويف مسح

91 

 
ت نولوحي   2520028

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف التمويل 
المب تح من 
الخ حج على 

 الب ث والتطويح

نسبف ماتح يقيس 
التمويل المب تح من 
الخ حج على الب ث 

 والتطويح

قسمف قيمف التمويل ي سب ب
 السطينالمب تح من خ حج 

على محموع التمويل المقدم 
مضحوب   للب ث والتطويح

 بم يف

  سنويف مسح   ، المنطقف الدولف نسبف ميويف

91 

 
ت نولوحي   2520029

المعلوم ا 
 واالتا الا

 الع مليننسبف 
الذين 

يستخدمون 
 االنتحنا 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة 

 الع مليناستخدام 
ل نتحنا ضمن 

 عملصم

 الع مليني سب بقسمف عدد 
الذين يستخدمون االنتحنا اه 

عملصم على العدد ال له 
 مضحوب  بم يف ع ملينلل

   ل سنتين مسح الحنس  ، المنطقف الدولف نسبف ميويف

91 

 
ت نولوحي   2520030

المعلوم ا 
 واالتا الا

 الع مليننسبف 
الذين 

يستخدمون 
 ال  سوب 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة 

 الع مليناستخدام 
لل واسيب ضمن 

 عملصم

 الع مليني سب بقسمف عدد 
الذين يستخدمون ال  سوب 
اه عملصم على العدد ال له 

 مضحوب  بم يف ع ملينلل

   ل سنتين مسح الحنس  ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

91 

 
ت نولوحي   2520031

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف الع ملين 
نت ط اه 

ت نولوحي  
المعلوم ا 

واالتا الا من 
القوى إحم له 
  الع ملف

ماتح يقيس نسبف 
الع ملين اه قط ع 

ت نولوحي  المعلوم ا 
واالتا الا من 

 القوى الع ملفإحم له 

ي سب بقسمف عدد الع ملين 
اه قط ع ت نولوحي  

المعلوم ا واالتا الا اه 
قط ع ماسس ا األعم ل على 

مضحوب  العدد ال له للع ملين 
 بم يف

   ل سنتين مسح الحنس  ، المنطقف الدولف نسبف ميويف



 

083 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ت نولوحي   2520032

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف المداحس 
الته لديص  تلف ز 

يستخدم 
لألغحاض 
 التعليميف

ماتح يقيس مدى 
توايح تلف ز يستخدم 
لألغحاض التعليميف 

 اه المداحس

ي سب بقسمف عدد المداحس 
الته لديص  تلف ز يستخدم 
لألغحاض التعليميف على 

العدد ال له للمداحس اه سنف 
 بم يف مضحوب دحاسيف م ددة 

  سنويف اداحيف سح ا   ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

91 

 
2520033 

 
ت نولوحي  
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف المداحس 
الته لديص  
 مبيوتح 
يستخدم 

لألغحاض 
 التعليميف

ماتح يقيس مدى 
توايح  مبيوتحاا 
تستخدم لألغحاض 

 التعليميف اه المداحس

ي سب بقسمف عدد المداحس 
الته لديص   مبيوتح يستخدم 
لألغحاض التعليميف على 

العدد ال له للمداحس اه سنف 
 بم يف مضحوب دحاسيف م ددة 

  سنويف اداحيف سح ا   ، المنطقف الدولف نسبف ميويف

91 

 
ت نولوحي   2520034

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف المداحس 
الته لديص  نف ذ 
 إلى االنتحنا  

ماتح يقيس مدى 
تواح خدمف النف ذ 

 ل نتحنا اه المداحس

ي سب بقسمف عدد المداحس 
الته لديص  نف ذ إلى االنتحنا 

على العدد ال له للمداحس اه 
 مضحوب سنف دحاسيف م ددة 

 بم يف 

  سنويف اداحيف سح ا   ، المنطقف، الم  اظفالدولف ميويفنسبف 

91 

 
ت نولوحي   2520035

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف المداحس 
الته لديص  
 ه تف ث با

ماتح يقيس مدى 
اه  تواح ه تف ث با

 المداحس

ي سب بقسمف عدد المداحس 
على  ه تف ث باالته لديص  

العدد ال له للمداحس اه سنف 
 بم يف مضحوب دحاسيف م ددة 

  سنويف اداحيف سح ا   ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

91 

 
ت نولوحي   2520036

المعلوم ا 
 واالتا الا

ا دحاا  نسبف
ت نولوحي  
المعلوم ا 

واالتا الا 
 نسبف ميويف 
من محموع 
 الا دحاا

ماتح يقيس  حم 
ا دحاا ت نولوحي  

المعلوم ا 
واالتا الا من 
 محموع الا دحاا

ي سب بقسمف قيمف ا دحاا 
قط ع ت نولوحي  المعلوم ا 
واالتا الا على إحم له 

مضحوب  قيمف الا دحاا 
 بم يف

  سنويف اداحيف سح ا   الدولف نسبف ميويف



 

084 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ت نولوحي   2520037

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف ماسس ا 
األعم ل الته 

تتتح  أو  تبيع
 بطحق ال تحونيف

ماتح يقيس مدى 
انتت ح الماسس ا 

تتتح  أو  الته تبيع
 بطحق ال تحونيف

ي سب بقسمف عدد 
أو  الماسس ا الته تبيع

تتتح  بطحق ال تحونيف على 
العدد ال له للماسس ا 

 مضحوب  بم يف

   ل سنتين مسح   ، المنطقف الدولف نسبف ميويف

91 

 
ت نولوحي   2520038

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف ماسس ا 
األعم ل الته 

تستخدم 
 االنتحنا

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة 

استخدام ماسس ا 
 األعم ل ل نتحنا

ي سب بقسمف عدد 
الماسس ا الته تستخدم 
االنتحنا اه عملص  على 
العدد ال له للماسس ا 

 مضحوب  بم يف

على  االقتا د نت ط ، ال حم العم لف ، المنطقف الدولف نسبف ميويف
 ال د الحابع

   ل سنتين مسح

91 

 
ت نولوحي   2520039

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف ماسس ا 
األعم ل الته 

تستخدم 
 ال  سوب

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة 

استخدام ماسس ا 
 األعم ل لل  سوب

ي سب بقسمف عدد 
الماسس ا الته تستخدم 

ال واسيب اه عملص  على 
العدد ال له للماسس ا 

 مضحوب  بم يف

على  ، النت ط االقتا د  حم العم لف ، المنطقف الدولف نسبف ميويف
 ال د الحابع

   ل سنتين مسح

91 

 
ت نولوحي   2520040

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف ماسس ا 
األعم ل الته 
لديص  تب ف 

) م ليف 

LAN)  او
داخليف 

(Intranet )
خ ححيف  او 

(Extranet) 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة امت ك 

ماسس ا األعم ل 
) لتب ف م ليف 

LAN)  او داخليف
(Intranet ) او

خ ححيف  
(Extranet) 

ي سب بقسمف عدد 
الماسس ا الته لديص  تب ف 

او داخليف  (LAN) م ليف 
(Intranet)  خ ححيف  او
(Extranet)  على العدد

مضحوب  ال له للماسس ا 
 بم يف

داخليف  ،(LAN)م ليف ) :نوع التب ف ، المنطقف الدولف نسبف ميويف
(Intranet) ، خ ححيف
(Extranet)) 

   ل سنتين مسح



 

081 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ت نولوحي   2520041

المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف ماسس ا 
 األعم ل الته
لديص  موقع 
 ال تحونه

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة تواحد 
ماسس ا األعم ل 

على المواقع 
 االل تحونيف

ي سب بقسمف عدد 
الماسس ا الته لديص  تواحد 

على  المواقع االل تحونيفعلى 
العدد ال له للماسس ا 

 مضحوب  بم يف

   ل سنتين مسح   ، المنطقف الدولف نسبف ميويف

91 

 
ت نولوحي   9252004

المعلوم ا 
 واالتا الا

واحداا  نسبف
ت نولوحي  
المعلوم ا 

واالتا الا 
 نسبف ميويف 
من محموع 

 الواحداا

ماتح يقيس  حم 
واحداا ت نولوحي  

المعلوم ا 
واالتا الا من 
 محموع الواحداا

ي سب بقسمف قيمف واحداا 
ت نولوحي  المعلوم ا 

واالتا الا على إحم له 
 وب  بم يفمضح قيمف الواحداا 

  سنويف اداحيف سح ا   الدولف نسبف ميويف

ت نولوحي   9191143 91
المعلوم ا 
 واالتا الا

 نسبف األاحاد
سنواا  01)

الذين  (اأ ثح
يستخدمون 
االنتحنا 
وتعحضوا 
لتصديداا 

معلوم تيف على 
 مواقع االنتحنا

النسبف  يقيس ماتح
 الميويف
سنواا  01) لألاحاد
 الذين (اأ ثح

لتصديداا تعحضوا 
معلوم تيف على مواقع 

 االنتحنا
 

) عدد األاحاد  بقسمف ي سب
الذين ( اأ ثح سنواا 01

 يستخدمون االنتحنا
وتعحضوا لتصديداا معلوم تيف 

 على على مواقع االنتحنا 
 نفس اه لألاحاد ال ّله العدد

 بم يف مضحوب  الفيف العمحيف
 

دخول ): نوع التصديداا المعلوم تيف ، المنطقف الدولف نسبف ميويف
تخحيب المعلوم ا او ، ايحوس ا

 نتح م توى غيح اليق، العبث ايص 
سحقف أحق م ، سحقف البي ن ا التخايف

 (أخحى، بط ق ا االيتم ن
 

 ل ث ث  مسح
 سنواا

 



 

084 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ت نولوحي   9191144 91
المعلوم ا 
 واالتا الا

نسبف التب ب 
والب لغين الذين 
تتوااح لديصم 

 مص حاا
ت نولوحي  
المعلوم ا 
  .واالتا الا

 

نسبف التب ب 
والب لغين ذو  مص حاا 
ت نولوحي  المعلوم ا 
واالتا الا  سب 
نوع المص حة،  نسبف 
التب ب الذين تتحاوح 

 92-01اعم حهم بين 
سنف والب لغين الذين 
تتحاوح اعم حهم بين 

سنف اأ ثح والذين  01
ق موا ببعض األنتطف 

 مبيوتح المتعلقف ب ل
اه اتحة زمنيف معينف 

على سبيل المث ل، )
األتصح الث ثف 

 األخيحة

انه النسبف  ىي سب عل
الميويف لألاحاد  اه ايف معينه 

" نعم"من الس  ن الذين أح بوا 
 .لعدد مخت ح من المتغيحاا

 

الحنس، اي ا العمح، نوع ، نوع المص حة ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 التحمع

 ل ث ث  مسح 
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
40400 



 

088 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ت نولوحي   9191141 91
المعلوم ا 
 واالتا الا

اةنف ق على 
الب ث والتطويح 

 نسبف من 
الن تج الم له 

 اةحم له
 

ماتح يقيس نسبف 
النفق ا الح حيف 

بم  ايص  )والحأسم ليف 
الته ( الت  ليف الع مف

تاحف على األنتطف 
اةبداعيف المنتظمف 
والص داف إلى زي دة 

. مخزون المعحاف
تتمل الب وث 

األس سيف والتطبيقيف 
وعملي ا التطويح 
الق يمف على إححا  
التح حب الته تاد  
إلى إنت ج أدواا أو 
أحصزة أو عملي ا 
تانيع حديدة من 

الن تج الم له 
 اةحم له

 

محموع  ي سب بقسمف 
 النفق ا الح حيف والحأسم ليف

( بم  ايص  الت  ليف الع مف)
الته تاحف على األنتطف 
اةبداعيف المنتظمف والص داف 
إلى زي دة مخزون المعحاف 

 على الن تج الم له اةحم له
 مضحوب  بم يف

 ل خمس  مسح   الدولف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
20100 



 

082 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ت نولوحي   9191144 91
المعلوم ا 
 واالتا الا

 نسبف الس  ن
المتمولين 

بتب ف الص تف 
  الم مول

 

النسبف ماتح يقيس 
الميويف للس  ن الذين 

ه نط ق يعيتون ا
اةت حة الخلويف 

، بغض النظح المتنقلف
عم  إذا   نوا 

متتح ين اه الص تف 
الم مول أو من 

مستخدمه الص تف 
 الم مول

ت سب بقسمف عدد الس  ن 
المتمولين بتب ف الص تف 

على العدد ال له  الم مول،
 . يفمب  للس  ن مضحوب

 

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف (2G, 3G)  الت نولوحي الدولف نسبف ميويف
التنميف 

 المستدامف 
9.c.1 

ت نولوحي   9191148 91
المعلوم ا 
 واالتا الا

الع ملون اه 
مح ل الب ث 

بم  ائ الدوام )
ل ل ( ال  مل

من  مليون نسمف
 الس  ن

عدد ماتح يقيس 
الع ملين اه الب ث 
والتطويح بم  ائ 
الوقا ال  مل ل ل 

من  مليون نسمف
 الس  ن

ي سب بقسمف عدد الع ملين 
اه مح ل الب ث والتطويح 

على ( بم  ائ الدوام ال  مل)
 .عدد الس  ن مضحوب  بمليون

 ل خمس  مسح  الدولف من الس  نمليون / ع مل
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
10.02 

       
 
 
 
 
 
 

     



 

082 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9191: إ ا  اا مع ييح المعيتف        حمز الموضوع
91 

 
مع ييح  2525001

 المعيتف

 اف أاقح 
من %( 21)

الس  ن من 
االستص ك 

 الوطنه 

ماتح يقيس عدالف 
التوزيع، بقي س  اف 

من % 21أاقح 
الس  ن من إحم له 
 االستص ك الوطنه

قسمف إحم له م  ي سب ب
من % 21أاقح يستصل ه 

الس  ن على قيمف إحم له 
االستص ك الوطنه اه ل ظف 

  بم يف مضحوب زمنيف م ددة 

 ل ث ث  مسح   ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

91 

 
مع ييح  2525002

 المعيتف

عب حة عن المس اف  تدة الفقح
الته تفال الفقحا  

عن خط الفقح و ذلك 
تبين عدم المس واة 

واألسح بين الفقحا  
الته ت ون بعيده عن 
خط الفقح ي ون لص  

 الوزن األ بح

يق س بإيح د الوسط ال س به 
لمحموع محبع ا احواا 

 حميع الفقحا 

 حم األسحة، المادح الحييسه للدخل،  ، المنطقف، الم  اظفالدولف ميويف نسبف
المستوى التعليمه لحب األسحة، معدل 
اةع لف،  حنس حب األسحة،    لف 

 و  لحب األسحة اللح

 ل ث ث  مسح
 سنواا

 

91 

 
مع ييح  2525003

 المعيتف

متوسط 
االستص ك 

 لألسحة

ماتح يقيس متوسط 
استص ك األسحة 

من السلع  الفلسطينيف
 والخدم ا 

بإيح د متوسط قيمف النقد  
الذ  تاحاه األسحة على 

تحا  السلع والخدم ا 
، ألغحاض معيتيفالمستخدمف 
والخدم ا الته وقيمف السلع 

تتلق ه  األسحة من حب العمل 
وتخاص الستص ك األسحة، 
والسلع الته يتم استص  ص  

أثن   اتحة التسحيل من إنت ج 
األسحة الذاته، والقيمف 

ححة المس ن الملك التقديحيف أل
 خ ل تصح م دد

للدخل،  حم األسحة، المادح الحييسه  ، المنطقف، الم  اظف الدولف دين ح أحدنه 
المستوى التعليمه لحب األسحة، معدل 

  لف  اةع لف،  حنس حب األسحة،
 اللحو  لحب األسحة 

 ل ث ث  مسح
 سنواا

 



 

021 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
مع ييح  2525004

 المعيتف

متوسط اةنف ق 
 لألسحة

ماتح يقيس متوسط 
إنف ق األسحة 
من السلع  الفلسطينيف
 والخدم ا 

بإيح د متوسط قيمف النقد  
الذ  تاحاه األسحة على 

السلع والخدم ا الته تستخدم 
ألغحاض المعيتف وقيمف 

السلع والخدم ا الته تتلق ه  
حب العمل  األسحة من

. وتخاص الستص ك األسحة
والنقد الذ  يتم إنف قه على 

غيح )وم والضحايب الحس
، الز  ة، (االستثم حيف

، لتبحع االتأمين ا، الصداي ، ا
الفوايد على الديون واألموح 
غيح االستص  يف األخحى 

 والت وي ا النقديف المداوعف

 حم األسحة، المادح الحييسه للدخل،  ، المنطقف، الم  اظف الدولف دين ح أحدنه
المستوى التعليمه لحب األسحة، معدل 

اةع لف،  حنس حب األسحة،   لف 
 اللحو  لحب األسحة

 ل ث ث  مسح
 وااسن

 

91 

 
مع ييح  2525005

 المعيتف

 سحاألمحموع 
المتلقيف 

للمس عداا من 
ما دح 

المس عداا 
 الحييسيف 

محموع  يقيس ماتح 
االسح الته تتلقى 
مس عداا سوا  
غذاييف او غيح 

غذاييف من الما دح 
الث ثف الحييسيف 

 للمس عداا 

محموع االسح الته تتلقى 
 مس عداا

، ،  المنطقفالدولف عدد
 الم  اظف

وزاحة التاون، )مادح المس عدة  
، سبب (لف الغوث، لح ن الز  ة و 

المس عدة، متوسط  حم االسحة، عدد 
 ، الحنس، العمح، نوع التحمعاألطف ل

 ل ث ث  اداحيفسح ا 
 سنواا

 

91 

 
مع ييح  2525006

 المعيتف

 اف ماتح يقيس  مستوى المعيتف
استص ك الطع م من 

 االستص ك ال له 

محموع ي سب بقسمف 
استص ك الطع م على محموع 
االستص ك ال له ويتم تقسيم 
 األسح بن  ًا على هذه النسبف 

 إلى ث ث اي ا

 ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف

 

أقل من : )اي ا مستوي ا المعيتف
من )، %(44-31من )، %(31
4.-111)% 

 ل ث ث  مسح
 سنواا

 



 

020 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
مع ييح  2525007

 المعيتف

نسبف األطف ل 
الذين يعيتون 

 ت ا خط الفقح 

ماتح يحاد نسبف 
األطف ل الذين 
 11 أعم حهم اقل من

وينتمون إلى  فسن
استص  ص  )سح اقيحة أ

التصح  اقل من خط 
 (الفقح الوطنه

ل ي سب بقسمف عدد األطف 
 11الذين أعم حهم اقل من 

سح اقيحة أوينتمون إلى  فسن
استص  ص  التصح  اقل من )

على ( خط الفقح الوطنه
العدد ال له لألطف ل اه نفس 

 بم يف  مضحوب الفيف العمحيف 

 ل ث ث  مسح  ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

91 

 
مع ييح  2525008

 المعيتف

نسبف ماتح يقيس  نسبف الفقح
الس  ن الذين يقل 

دخلصم او استص  صم 
الفقح،  يث عن خط 

هذه التحي ف ال 
يم نص  ت مل ت  ليف 
ف، تحا  السلع االس سي
يتم استخدام عدة 
خط : خطوط للت ليل
الفقح الع د  

 التديد/والمدقع

قسمف عدد األسح ي سب ب
استص  ص   أوالته يقل دخلص  

عن خط الفقح الوطنه على 
 مضحوب إحم له عدد األسح 

 بم يف

 حم األسحة، المادح الحييسه للدخل،  الم  اظف  ، المنطقف،الدولف نسبف ميويف
المستوى التعليمه لحب األسحة، معدل 

اةع لف، حنس حب األسحة،   لف 
 اللحو  لحب األسحة

 ل ث ث  مسح
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

 المستدامف 
00900 

 



 

029 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
مع ييح  2525009

 المعيتف

ماتح يقيس  حم  نسبف احوة الفقح 
الفحوة اةحم ليف 
الموحودة بين 

استص ك الفقحا  وخط 
الفقح، أ  إحم له 

المب لغ المطلوبف لحاع 
مستوي ا استص ك 
. الفقحا  إلى خط الفقح
ويفضل  س ب هذا 
الماتح  نسبف ميويف 

من القيمف ال ليف 
الستص ك   اف 

الس  ن، عندم  ي ون 
مستوى استص ك  ل 
منصم مس وي  لخط 

 الفقح

الفقحا  استص ك -خط الفقح
مقسوم  على خط الفقح 

 يف ومضحوب  بم

 حم األسحة، المادح الحييسه للدخل،  ، المنطقف، الم  اظف الدولف نسبف ميويف
المستوى التعليمه لحب األسحة، معدل 

اةع لف، حنس حب األسحة،   لف 
 اللحو  لحب األسحة

 ل ث ث  مسح
 سنواا

 

91 

 
مع ييح  2525010

 المعيتف

نسبف الس  ن 
الذين تاحف 

أسحهم المعيتيف 
نفق ا  بيحة 
على الا ف 

م سوبف 
  اف من 

محموع إنف ق 
األسح المعيتيف 

 دخلص  أو

ماتح يقيس نسبف 
الس  ن الذين تاحف 

أسحهم المعيتيف 
نفق ا  بيحة على 
الا ف م سوبف 

  اف من محموع 
إنف ق األسح المعيتيف 

 دخلص  أو

يتم قي سه من خ ل قسمف 
لا ف من االنف ق على ا

احم له االنف ق وثم تانيفه 
% 11 سب نسبف ا ثح من 

 %21وا ثح من 

 ل ث ث  مسح   الدولف،  المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
30102 



 

023 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
مع ييح  2525011

 المعيتف

معدالا نمو 
نايب الفحد 

من إنف ق األسح 
المعيتيف أو 

إيحاداتص  ضمن 
اه  41أدنى 

الم يف من 
الس  ن ومحموع 

 الس  ن

ماتح يقيس معدالا 
نمو نايب الفحد من 
إنف ق األسح المعيتيف 

أو إيحاداتص  ضمن 
اه الم يف  41أدنى 

من الس  ن ومحموع 
 الس  ن

يتم قي سه من خ ل مق حنف 
من % 41 اف ادنى 

االنف ق مق حنف ب اتصم اه 
 السنف المححعيف 

 ل ث ث  مسح   الدولف،  المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
110101 

            



 

024 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9131: إ ا  اا التعليم والثق اف        حمز الموضوع                         
91 

 
أعداد االنتطف  والثق اف التعليم 2530001

الثق ايف الته 
تم حسص  المحا ز 

 الثق ايف

ماتح يقيس عدد 
األنتطف الثق ايف الته 

تم حسص  المحا ز 
 الثق ايف 

محموع عدد األنتطف الثق ايف 
 الته تم حسص  المحا ز الثق ايف

م  ضحاا، ) :نوع النت ط الثق اه ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
ندواا، دوحاا، عحوض انيف، 

 التصح، (مع حض، اخحى

  سنويف سح ا اداحيف

91 

 
د ماتح يقيس عد أعداد ال ن يس والثق اف التعليم 2530002

 ال ن يس الع ملف 

  سنويف سح ا اداحيف   ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد محموع عدد ال ن يس الع ملف 

91 

 
د دماتح يقيس ع أعداد المس حد والثق اف التعليم 2530003

 المس حد الع ملف 

  سنويف سح ا اداحيف   المنطقف، الم  اظف، الدولف عدد محموع عدد المس حد الع ملف 

91 

 
أعداد  والثق اف التعليم 2530004

المت ح ين اه 
 االنتطف الثق ايف

ماتح يقيس عدد 
المت ح ين اه 

االنتطف الثق ايف الته 
 تقدمص  المحا ز الثق ايف

محموع عدد المت ح ين اه 
 االنتطف الثق ايف

 :ونوع النت ط الثق اهالتصح  ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
م  ضحاا، ندواا، دوحاا، عحوض )

 (انيف، مع حض، اخحى

  سنويف سح ا اداحيف

91 

 
ماتح يع س  حم  عدد الخحيحين والثق اف التعليم 2530005

خحيحو التعليم داع ا 
 الع له

من محموع عدد الخحيحين 
 ماسس ا التعليم الع له

 باحف النظح عن التخاص

، ماسس ا التعليم الع له الحنس المنطقف، الدولف عدد
لح مع ا،  لي ا المحتمع ا)

 (المتوسطف

  سنويف اداحيف سح ا

91 

 
ماتح يقيس عدد  عدد التعب  والثق اف التعليم 2530006

 التعب اه المداحس 

محموع عدد التعب الدحاسيف 
 اه مختلف المداحس 

  ومف، و  لف، ) الحصف المتحاف ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
 ، حنس التعبف (خ اف

  سنويف اداحيف سح ا

91 

 
عدد الا ف  والثق اف التعليم 2530007

 الع ملف

عدد  يقيس ماتح
 الا ف

  سنويف اداحيف سح ا   ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد محموع عدد الا ف 

91 

 
اه عدد الطلبف  والثق اف التعليم 2530008

 السطين

عدد ماتح يقيس 
 السطينالطلبف اه 

محموع عدد الطلبف اه 
 السطين

حي ض ) ، المح لف التعليميفالحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
االطف ل، اس سيف، ث نويف،  لي ا 

  (المحتمع المتوسطف، الح مع ا

  سنويف اداحيف سح ا

91 

 
عدد الع ملين  والثق اف التعليم 2530009

اه اةذاعف 
 والتلفزيون

د ماتح يقيس عد
الع ملين اه اةذاعف 

 والتلفزيون

د الع ملين اه محموع عد
 اةذاعف والتلفزيون

  سنويف اداحيفسح ا    الدولف، المنطقف، الم  اظف عدد



 

021 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
عدد المح ا  والثق اف التعليم 2530010

 الع ملف

عدد ماتح يقيس 
 المح ا الع ملف

  سنويف اداحيف سح ا   المنطقف، الم  اظف، الدولف عدد محموع عدد المح ا الع ملف

91 

 
ماتح يقيس عدد  عدد المداحس  والثق اف التعليم 2530011

 المداحس اه الب د

محموع عدد المداحس اه 
مختلف الم  اظ ا باحف 
النظح عن المح لف التعليميف 

 والحصف المتحاف

  ومف، و  لف، ) الحصف المتحاف ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
، المح لف ، حنس المدحسف(خ اف

 التعليميف

  سنويف اداحيف سح ا

91 

 
عدد  والثق اف التعليم 2530012

المسح ي ا 
 المعحوضف

عدد ماتح يقيس 
المسح ي ا 
 المعحوضف

محموع عدد المسح ي ا 
 المعحوضف

الحصف الموحصف وحنسيف  ،التصح ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
 الممثلين

  سنويف اداحيف سح ا

عدد المت هدين  والثق اف التعليم 2530013 91
للمسح ي ا 
 المعحوضف

ماتح يقيس عدد 
المت هدين 
للمسح ي ا 
 المعحوضف

محموع عدد المت هدين 
 للمسح ي ا المعحوضف

  سنويف سح ا اداحيف التصح ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد

ماتح يقيس عدد  المعلمينعدد  والثق اف التعليم 2530014 91
 المعلمين

محموع عدد المعلمين اه 
 مختلف المداحس

،   ومف) الحصف المتحاف، الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
مح لف حي ض ، (و  لف، خ اف

 األطف ل

  سنويف اداحيف سح ا

عدد الم تب ا  والثق اف التعليم 2530015 91
 الع مف

عدد ماتح يقيس 
 الع مفالم تب ا 

  سنويف  اداحيف سح ا    ، الم  اظف، المنطقفالدولف عدد  محموع عدد الم تب ا الع مف

عدد الماسس ا  والثق اف التعليم 2530016 91
 الثق ايف 

ماتح يع س مدى 
انتت ح الماسس ا 

 الثق ايف 

محموع عدد الماسس ا 
 الثق ايف 

المس حح، )الثق ايف الماسس ا  ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد 
المت  ف، المحا ز الثق ايف، دوح النتح 

 ا االذاعيف ، الم طوالتوزيع
 (ودوح السينم ، والتلفزيونيف الم ليف

  سنويف اداحيف سح ا

عدد حي ض  والثق اف التعليم 2530017 91
 األطف ل

ماتح يقيس عدد 
 حي ض األطف ل

  سنويف اداحيف سح ا (ف  ومف، خ ا)الحصف المتحاف  الم  اظف، المنطقف، الدولف عدد محموع عدد حي ض األطف ل



 

024 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد زواح  والثق اف التعليم 2530018 91
الماسس ا 

 الثق ايف

عدد ماتح يقيس 
زواح الماسس ا 

 الثق ايف

محموع عدد زواح الماسس ا 
 الثق ايف

  سنويف اداحيف سح ا التصح ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد

المعدل  والثق اف التعليم 2530019 91
األسبوعه لعدد 

  ا ال تب اف
الته يقحاه  

 11)األاحاد 
 (سنواا اأ ثح

ماتح يقيس المعدل 
األسبوعه لعدد 

اف  ا ال تب الته 
 11)يقحاه  األاحاد 
 (سنواا اأ ثح

قسمف إحم له عدد ي سب ب
اف  ا ال تب الته يقحاه  

( سنواا اأ ثح 11) األاحاد 
األاحاد على إحم له عدد 
 ضمن الفيف العمحيف

 ل خمس  مسح الحنس  ، المنطقف، الم  اظفالدولف احد/اف ف
 سنواا

 

معدل االستم ع  والثق اف التعليم 2530020 91
اليومه لألاحاد 

سنف  11)
 للحاديو  ( اأ ثح

ماتح يقيس معدل 
عدد الس ع ا اليومه 
ل ستم ع للحاديو لدى 

سنف  11)األاحاد 
 (اأ ثح

قسمف إحم له عدد ي سب ب
الس ع ا الته يقضيص  األاحاد 

( سنواا اأ ثح 11)
ب الستم ع للحاديو على 

إحم له عدد األاحاد ضمن 
 الفيف العمحيف 

 ل خمس  مسح الحنس  ، المنطقف، الم  اظفالدولف احد/س عف
 سنواا

 

معدل االلت  ق  والثق اف التعليم 2530021 91
اه اةحم له 

 محا ل التعليم

عدد ماتح يقيس 
سن التعليم اه  الطلبف

م   اه مح لف
المسحلين اه مح لف 

 نسبف ميويف التعليم 
من الس  ن اه الفيف 

لصذه العمحيف الموازيف 
 المح لف

 الطلبفقسمف عدد ي سب 
الملت قين بمستوى تعليمه 
معين بغض النظح عن 

عمحهم على عدد الس  ن 
ب لفيف العمحيف المفتحض 

حسمي  الت  قص  بصذا المستوى 
 التعليمه مضحوب  بم يف  

حي ض ) المح لف التعليميف، الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف معدل
 (طف ل، أس سيف، ث نويف، تعليم ع لهاأل

  سنويف اداحيف سح ا



 

028 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل عدد  والثق اف التعليم 2530022 91
الطلبف ل ل 

 تعبف

ماتح يقيس مدى 
االزد  م اه التعب 

 الدحاسيف

ي سب بقسمف عدد الطلبف اه 
سنف م  على عدد التعب 

 الدحاسيف المتواحة لصم 

  ومف، ) الحنس، الحصف المتحاف ، المنطقف، الم  اظفالدولف تعبف/ ، ط لبمعدل
 المح لف التعليميف، (و  لف، خ اف

 (االطف ل، اس سيف، ث نويف حي ض)

  سنويف اداحيف سح ا

معدل عدد  والثق اف التعليم 2530023 91
الطلبف ل ل 

 معلم

ماتح يقيس  ث اف 
توزيع الطلبف على 

المدحسين اه 
 المداحس 

قسمف عدد الطلبف اه ي سب ب
المداحس على عدد المدحسين 

 الدحاسيفلنفس السنف 

، و  لف،   ومف)الحصف المتحاف  ، المنطقف، الم  اظفالدولف معلم/ ط لب، معدل
 مح لف حي ض األطف ل، )خ اف

  سنويف اداحيف سح ا

معدل عدد  والثق اف التعليم 2530024 91
ال تب المقحو ة 

تصح  12خ ل 
لدى األاحاد 

سنف  11)
 (    اأ ثح

ماتح يقيس معدل 
عدد ال تب المقحو ة 

لدى تصح  12خ ل 
سنف  11)األاحاد 
 (اأ ثح

قسمف إحم له عدد ي سب ب
 12ال تب المقحو ة خ ل 

سنف  11)تصح لدى األاحاد 
على إحم له عدد ( اأ ثح

 األاحاد ضمن الفيف العمحيف

 ل خمس  مسح الحنس   ، الم  اظف، المنطقفالدولف معدل
 سنواا

 

معدل عدد   والثق اف التعليم 2530025 91
س ع ا القحا ة 
األسبوعيف لدى 

 11)األاحاد 
 ( سنف اأ ثح

ماتح يقيس معدل 
عدد س ع ا القحا ة 

األسبوعيف لدى األاحاد 
 (سنف اأ ثح11)

قسمف إحم له عدد ي سب ب
الس ع ا الته يقضيص  األاحاد 

بمم حسف ( سنواا اأ ثح 11)
ع دة القحا ة أسبوعي  على 
إحم له عدد األاحاد ضمن 

 فيف العمحيفال

 ل خمس  مسح الحنس  ، الم  اظف، المنطقفالدولف معدل
 سنواا

 



 

022 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530026

الته تتواح 
لديص  تسصي ا 

 ثق ايف

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 

يتواح لديص  تسصي ا 
ثق ايف وهه السلع 

( المواحد)والخدم ا 
الثق ايف المتواحة 

: وتتملألسحة ل
المواحد المحتبطف 
ب ةع م ال ديث 

ال تب والمح ا )
والححايد وأحصزة 
الحاديو وأحصزة 

ومسح ا  التلفزيون
المواحد ، األتحطف

الته ت ون التقليد 
التفو  المفصوم 

الوسيط لنتح الثق اف، 
الماتح يقيس مدى و 

انتت ح هذه األسح 
الته تمتلك هذه 

 المواحد

ي سب بقسمف عدد األسح 
ته تمتلك تسصي ا ثق ايف ال

على العدد ال له لألسح 
 بم يف مضحوب 

 ل خمس  مسح   ، الم  اظف، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530027 91
الته ت ال 

على الا ف 
 اليوميف

ماتح يقيس مدى 
ت ح ظ هحة  اول انت

 ف األسح على الا
 اليوميف

األسح ي سب بقسمف عدد 
 ت ال على الا ف الته

اليوميف ب نتظ م على العدد 
مضحوب  اةحم له لألسح 

 بم يف

 ل خمس  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

022 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 2530028 

 

 

 

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم
الته لديص  

تلفزيون وتحاقب 
عدد س ع ا 

المت هدة 
اليوميف 

للتلفزيون من 
األطف ل قبل 

 سنف( 11-.)

ماتح يقيس مدى 
لعدد  األسح محاقبف

س ع ا المت هدة 
-.)اليوميف لألطف ل 

سنف على ( 11
 التلفزيون

قسمف عدد األسح ي سب ب
عدد س ع ا الته تحاقب 

المت هدة اليوميف للتلفزيون 
سنف على ( 11-.)لألطف ل 

العدد اةحم له لألسح 
 مضحوب  بم يف

 ل خمس  مسح  طقف، الم  اظف، المنالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2253002 91
لديص   الته

تحاقب و  تلفزيون
نوع البحامج 

التلفزيونيف الته 
يت هده  األاحاد 

-.)األطف ل 
 سنف( 11

  ماتح يقيس األسح
الته لديص  تلفزيون 

نوعيف البحامج  وتحاقب
التلفزيونيف الته 
يت هده  األاحاد 

( 11-.)األطف ل 
 سنف

قسمف عدد األسح ي سب ب
تحاقب لديص  تلفزيون و الته 

نوع البحامج التلفزيونيف الته 
-.)يت هده  األاحاد األطف ل 

سنف على العدد ( 11
مضحوب  اةحم له لألسح 

 بم يف

 ل خمس  سحم   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530030 91
الته تستمع 
للم ط ا 
 اةذاعيف 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 
تستمع للم ط ا 

 اةذاعيف 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تستمع للم ط ا 

اةذاعيف على العدد ال له 
 لألسح مضحوب  بم يف 

 ل خمس  مسح   الم  اظف، المنطقف، الدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530031 91
الته تت هد 
 التلفزيون   

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 
 تت هد التلفزيون 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تت هد التلفزيون على 
العدد ال له لألسح مضحوب  

 بم يف 

 ل خمس  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

021 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530032 91
الته تت هد 
الم ط ا 
  التلفزيونيف

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 
تت هد الم ط ا 

  التلفزيونيف

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تت هد الم ط ا 

على العدد ال له  التلفزيونيف
 لألسح مضحوب  بم يف 

م ليف، ) نوع الم ط ا التلفزيونيف ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
  (اض ييف

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530033 91
الته تت هد 
المسلس ا 
 التلفزيونيف 

يس مدى ماتح يق
انتت ح األسح الته 
تت هد مسلس ا 

  م ددة تلفزيونيف

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تت هد مسلس ا 

على العدد  م ددة تلفزيونيف
 ال له لألسح مضحوب  بم يف 

متححمف )نوع المسلس ا التلفزيونيف  ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 (للغف العحبيف، مدبلحف للغف العحبيف

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530034 91
الته تت هد 

  السطينتلفزيون 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 

تت هد تلفزيون 
 السطين

قسمف عدد األسح ي سب ب
 السطينالته تت هد تلفزيون 

على العدد ال له لألسح 
 مضحوب  بم يف 

 ل خمس  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

 سحاألنسبف  والثق اف التعليم 2530035 91
الته لديص  

أطف ل وتتواح 
لديص  م تبف 

 بيتيف 

ماتح يحاد انتت ح 
األطف ل  األسح ذاا

والته لديص  م تبف 
يقاد بص  ) فبيتي

محموعف من ال تب 
أو المح ا أو 
الدوحي ا غيح 

الدحاسيف لدى األسحة 
والته غ لب  م  

تستخدم لتنميف حوانب 
ثق ايف أو دينيف، 

يقل عدد ب يث ال 
ال تب عن عتحة 

 ( تب

ي سب بقسمف عدد األسح 
  أطف ل وتتواح الته لديص

على العدد  لديص  م تبف بيتيف
ال له لألسح الته لديص  

 بم يف مضحوب أطف ل 

 ل خمس  مسح   ، الم  اظف، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

020 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530036 91
الته لديص  

 تلفزيونحص ز 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 
يتواح لديص  حص ز 

 تلفزيون 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته يتواح لديص  حص ز 

تلفزيون على العدد ال له 
 لألسح مضحوب  بم يف 

 ل خمس  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530037 91
لديص  الته 

معحاف   ايف 
بأادق   
 أطف لصم

ماتح يقيس مدى 
معحاف األسح ال  ايف 

 ألادق   أطف لصم

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته لديص  معحاف   ايف 

بأادق   أطف لصم على العدد 
 مضحوب  بم يفال له لألسح 

 ل خمس  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530038 91
الته يتم 

ال ديث ايص  اه 
بعض 

المواضيع 
الثق ايف 
 المتواحثف 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 
يتم ال ديث ايص  اه 

بعض المواضيع 
الثق ايف المتواحثف  اه 

 المحتمع

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته يتم ال ديث ايص  اه 
بعض المواضيع الثق ايف 

عدد ال له المتواحثف على ال
 لألسح مضحوب  بم يف 

قاص ) الموضوع الثق اه المتواحث ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 ال   ي ا الخحاايف، وحواي ا متواحثف،
تعح  ا  ه ا تحاثيف،    ي ا واقعيف،
 أقوال مأثوحة وأمث ل، وغن   تحاثه،

 ((أ  حه)ألغ ز

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

نسبف األسح  والثق اف التعليم 2530039 91
الته يتواح 
لديص  م تبف 

 بيتيف

ماتح يقيس مدى 
انتت ح األسح الته 
 لديص  م تبف بيتيف 

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته لديص  م تبف بيتيف على 
العدد ال له لألسح مضحوب  

 بم يف 

 ل خمس  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

األطف ل نسبف  والثق اف التعليم 2530040 91
الذين يقومون 

بزي حة ماسس ا 
 ثق ايف

ماتح يحاد مدى 
تحدد األطف ل على 
زي حة الماسس ا 

 الثق ايف

ي سب بقسمف عدد األطف ل 
الذين يقومون بزي حة ماسس ا 

ثق ايف على العدد ال له 
 بم يف مضحوب لألطف ل 

 ل خمس  مسح   ، الم  اظف، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 



 

029 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األاحاد  والثق اف التعليم 2530041 91
سنف  11)

الذين ( اأ ثح
لديصم أوق ا 

 احاغ   

ماتح يقيس نسبف 
سنف  11)األاحاد 
الذين لديصم ( اأ ثح

 أوق ا احاغ 

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين ( سنواا اأ ثح 11)

لديصم أوق ا احاغ على 
 11)إحم له عدد األاحاد 

  مضحوب  (اأ ثحسنواا 
 م يفب

وقا  بيح، وقا )وقا الفحاغ ، الحنس  ، الم  اظف، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 (  اه، وقا قليل

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

نسبف األاحاد  والثق اف التعليم 2530042 91
سنف  11)

الذين ( اأ ثح
يحغبون القي م 
بنت ط ثق اه 

اه وقا الفحاغ 
 ولم يقوموا به  

ماتح يقيس نسبف 
سنف  11)األاحاد 
الذين يحغبون ( اأ ثح

القي م بنت ط ثق اه 
اه وقا الفحاغ  ولم 

 يقوموا به 

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين ( سنواا اأ ثح 11)

يحغبون القي م بنت ط ثق اه 
اه وقا الفحاغ ولم يقوموا به 

على إحم له عدد األاحاد 
 مضحوب ( سنواا اأ ثح 11)

 بم يف

، النت ط الحييسه الذ  يحغب الحنس  ، الم  اظف، المنطقفالدولف ف ميويفنسب
 الفحد بمم حسته

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

نسبف األاحاد  والثق اف التعليم 2530043 91
سنف  11)

الذين ( اأ ثح
يستمعون 
 السطينلاوا 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة 

االستم ع لاوا 
بين األاحاد  السطين

 (سنف اأ ثح 11)

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين ( سنواا اأ ثح 11)

 السطينيستمعون لاوا 
على إحم له عدد األاحاد 

 مضحوب   الفيف العمحيفضمن 
 بم يف

 ل خمس  مسح الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األاحاد  والثق اف التعليم 2530044 91
سنف  11)

الذين ( اأ ثح
يستمعون 
 للحاديو 

ماتح يقيس نسبف  
سنواا  11)األاحاد 
الذين ( اأ ثح

 يستمعون للحاديو

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين ( سنواا اأ ثح 11)

يستمعون للحاديو على إحم له 
عدد األاحاد ضمن الفيف 

 بم يف   بو ضح م فالعمحي

أ ثح م  ن يستمعون ايه ،الحنس ف، الم  اظف، المنطقالدولف نسبف ميويف
البيا، م  ن العمل، أثن   )للحاديو 

 (التنقل عبح وس يل النقل، أخحى

 ل خمس  مسح
 سنواا

 



 

023 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األاحاد  والثق اف التعليم 2530045 91
سنف  11)

الذين ( اأ ثح
يت هدون 
 التلفزيون  

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة مت هدة 

 سنواا 11)األاحاد 
 للتلفزيون( اأ ثح

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين ( سنواا اأ ثح 11)

يت هدون التلفزيون على العدد 
ال له لألاحاد اه هذه الفيف 

 العمحيف مضحوب  بم يف 

 ل خمس  مسح الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األاحاد  والثق اف التعليم 2530046 91
سنف  11)

الذين ( اأ ثح
يط لعون 
 الا ف 

ماتح يقيس مدى 
مط لعف األاحاد 

 للا ف 

 قسمف عدد األاحادي سب ب
الذين ( سنواا اأ ثح 11)

يط لعون الا ف اليوميف 
 11)على العدد ال له لألاحاد 

 مضحوب  بم يف (سنواا اأ ثح

خمس   ل مسح الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األاحاد  والثق اف التعليم 2530047 91
سنف  11)

الذين ( اأ ثح
يم حسون ع دة 

 القحا ة  

ماتح يقيس مدى 
انتت ح ظ هحة ع دة 
القحا ة بين األاحاد 

 (سنف اأ ثح 11)

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين ( سنف اأ ثح 11)

يم حسون ع دة القحا ة على 
 11)العدد اةحم له لألاحاد 

 مضحوب  بم يف (سنواا اأ ثح

 ل خمس  مسح الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف األاحاد  والثق اف التعليم 2530048 91
سنف  11)

الذين ( اأ ثح
ينتسبون 

  ع مفلماسس ا 

ماتح يقيس نسبف 
سنف  11)األاحاد 
الذين ينتسبون ( اأ ثح

  ع مفلماسس ا 

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين ( سنواا اأ ثح 11)

 ع مفينتسبون لماسس ا 
على إحم له عدد األاحاد 

 مضحوب ( سنواا اأ ثح 11)
 بم يف

ن د  حي ضه، ) نوع الماسسف، الحنس  ، الم  اظف، المنطقفالدولف نسبف ميويف
، حمعي ا، م تبف ع مف، ن د  ثق اه

 ح ف ،  زب سي سه، ات  د/نق بف
 (هتب بيف أو  حاك تب ب

 ل خمس  مسح
 سنواا

 



 

024 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

االلت  ق  معدل والثق اف التعليم 2530049 91
ب لتعليم ل احاد 

سنواا  1)
 (ا  ثح

 معدلماتح يقيس 
سنواا  1)االاحاد 
الملت قين او ( ا  ثح

الذين الت قوا ب لتعليم 
 النظ مه

 1)ي سب بقسمف عدد االاحاد 
الملت قين او  (سنواا ا  ثح

سبق لصم االلت  ق ب لتعليم 
النظ مه اه اتحة زمنيف 
عدد  ومنطقف حغحاايف م  على

الس  ن اةحم له لمن هم 
اأ ثح  سنواا 1 بسن

 بم يف مضحوب 

  سنويف تعداد  ،مسح  العمح  ااي الحنس، ، المنطقف دولفال معدل

نسبف البن ا  والثق اف التعليم 2530050 91
إلى البنين اه 
 محا ل التعليم 

ماتح يقيس مدى 
الت  ق اةن ث اه 

محا ل التعليم مق حنف 
ب لذ وح، وتق حن 

النتيحف بنسبف الحنس 
اه الفيف العمحيف 

الموازيف اه المحتمع 
الفحق للخلل ويتيح 

 إن   ن موحودا

ي سب بقسمف عدد اةن ث 
المنتسب ا لمح لف تعليميف م  
على عدد الذ وح اه نفس 
المح لف وتضحب النتيحف 

من المم ن أن ت ون )بم يف 
النتيحف أ ثح من 

111/111) 

حي ض األطف ل، )المح لف التعليميف  ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف
 (ليم ع لهث نويف، تعالس سيف، اال

  سنويف  اداحيف سح ا

التسحب  معدل والثق اف التعليم 2530051 91
 من المداحس

ماتح يقيس  حم 
 الطلبفظ هحة تسحب 

من التعليم، بمعنى 
عدم إ م لصم للمح لف 
التعليميف الته يفتحض 

 إنص يص 

 االنقط ع معدل ا تس ب يتم

 ب سم الدحاسه الاف  سب

 ومعدل التحايع معدل محموع

 ع م اه 100 من اةع دة

 معين دحاسه

األس سيف، ) المح لف التعليميف، الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف معدل
  (الث نويف

  سنويف سح ا اداحيف



 

021 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
لطلبف نسبف ا والثق اف التعليم 2530052

الذين يب تحون 
الدحاسف اه 

الاف األول 
ويبلغون الاف 

األخيح من 
 التعليم األس سه

ماتح يحاد مدى 
الطلبف است م ل 

لمح لف التعليم 
 األس سيف   ملف

 الطلبفمحموع ي سب بقسمف 
أو )الذين يتمون بنح ح 

أخح سنف من ( نيتخححون م
اه  س سيفسنواا الدحاسف اال

محموع أعداد  علىسنف معينف 
هم اه العمح األطف ل الذين 

 الم دد حسمي  للتخحج
ويم ن . )مضحوب  بم يف
ة ال سح تضمين اوح 

عدد األطف ل الذين ( البسط)
تح وزوا العمح الم دد 

للاف، من الحاسبين اه 
اف أو أ ثح اه المح لف 
االبتداييف، ول نصم يتخححون 

  (اآلن لنح  صم

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس ، المنطقفالدولف نسبف ميويف

 معدل ماتح يقيس الحسوب معدل والثق اف التعليم 2530053 91

 الملت قين طلبفال

 سنف اه معين باف

 الذين معينف دحاسيف

 نفس اه سيدحسون

 الع م اه الاف

 الت له الدحاسه

 الطلبفقسمف عدد ي سب ب
معين اه  افالذين يعيدون 

سنف دحاسيف معينف على عدد 
الط ب الملت قين بنفس 

الاف ونفس السنف الدحاسيف 
ومن المم ن . مضحوب  بم يف

ا تس ب هذه النسبف ل ل 
المستوى التعليمه بقسمف 

حاسبين اه  ل محموع ال
 الافوف اه المستوى الم دد

لى عدد   اف الملت قين ع
مضحوب   ب لمستوى التعليمه

 بم يف

س سيف، األ)التعليميف  المح لفالحنس،  ، المنطقف، الم  اظفالدولف ميويفنسبف 
 (ث نويفال

  سنويف اداحيف سح ا



 

024 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف الس  ن  والثق اف التعليم 2530054 91
الفلسطينيين 
الذين أنصوا 

مح لف دحاسيف 
م  بنح ح من 

 .1)الس  ن 

 (اأ ثح سنف

ماتح يقيس نسبف 
 الفلسطينيينالس  ن 

( اأ ثح سنف .1)
الذين أنصوا مح لف 

  بنح ح دحاسيف م 

قسمف عدد الس  ن ي سب ب
( اأ ثح سنف .1) الفلسطينيين

الذين أنصوا مح لف دحاسيف م  
بنح ح على محموع الس  ن 

اه الفيف العمحيف ذاتص  
 مضحوب  بم يف

ابتدايه، ) الحنس، الماهل العلمه ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
ث نو ، دبلوم متوسط، اعداد ، 

 (ب  لوحيوس اأعلى

  سنويف مسح، تعداد

91 

 
معحاف  معدل والثق اف التعليم 2530055

القحا ة وال ت بف 
 .1)لألاحاد 

 (اأ ثح سنف

 عددماتح يقيس 

 من الب لغين الس  ن

 سنف .1) العمح

 والملمين (اأ ثح

 حابمع وال ت بف، ب لقحا ة
 من  معدل عنه

 اه الس  ن محموع

 .1)يف عمح الفيف ال

 ويعتبح(. اأ ثح سنف

 ب لقحا ة ملًم  التخص

 ي ون عندم  وال ت بف،

 يقحأ أن استط عته اه

      ويفصم وي تب

 وقايًحا بسيًط  ا ً ن

 اليوميف  ي ته يتن ول

 ن س ال عدد ي سب بقسمف
 سنف .1) العمح من الب لغين

 القحا ة يعحاون والذ ( اأ ثح

 عدد محموع على وال ت بف

. مضحوب  بم يف الس  ن
 عدد طحح يم ن بديل  خي ح)

 إحم له من األميين الس  ن

 الم يمف الفيف اه الس  ن عدد

 الملمين أعداد على لل اول

 يم ن  م  .وال ت بف ب لقحا ة

 على ذاتص  الطحيقف تطبيق

 معدل ال تس ب األميين عدد

 (األميف

  سنويف مسح، تعداد الحنس، العمح  ، المنطقف، الم  اظفالدولف معدل



 

028 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
معدل المت ح ف  والثق اف التعليم 2530056

اه التعلُّم 
قبل )المنظَّم 

سنف وا دة من 
سن االلت  ق 

الحسمه ب لتعليم 
 (االبتدايه

 

النسبف ماتح يقيس 
الميويف لألطف ل اه 
الفيف العمحيف الم ددة 
الذين يت ح ون اه 

بحن مج تعليمه منظم 
وا د أو أ ثح ، بم  

ذلك البحامج الته  اه
تقدم مزيًح  من التعليم 

يتم تضمين . والحع يف
المت ح ف اه مح لف 

الطفولف المب حة 
. والتعليم االبتدايه
السن الحسمه 

ل لت  ق ب لتعليم 
االبتدايه اه السطين 

 سنواا 1هو 

عدد األطف ل اه ايف عمحيف 
م ددة الذين يت ح ون اه 
بحامج التعلم المنظم  نسبف 

من عدد الس  ن اه ميويف 
 .نفس الفيف العمحيف

 

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف الحنس الدولف معدل
التنميف 

 المستدامف
40909 



 

022 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
ماتحاا الت  اا  والثق اف التعليم 2530057

ذ ح، /أنثى)
 ضح ، /وحيفه
أعلى /وأدنى

خمس الس  ن 
ثحا ، واي ا 
ذو   أخحى مثل

اةع قف وأاحاد 
التعوب 
األاليف، 

والمتضححين 
النزاع ا،  من

متى توااحا 
البي ن ا عن 

لحميع ( ذلك
ماتحاا التعليم 
المندححف اه 
هذه الق يمف، 
الته يم ن 

 تانيفص 
 

تتطلب ماتحاا 
الت  اا بي ن ا 

لمحموع ا م ددة 
وهه . من االهتم م

تمثل نسبف قيمف 
الماتح لمحموعف 

وا دة إلى المحموعف 
ع دة ، يتم . األخحى

ف الته وضع المحموع
يفتحض بأنص  أ ثح 
.  حم نً  اه البسط

ب لضبط  0تتيح قيمف 
إلى الت  اا بين 

 المحموعتين

يتم ا تس ب الماتح بقسمف 
قيمف الماتح للمحموعف 
األ ثح  حم نً  على قيمف 
 الماتح للمحموعف األخحى

مسح، تعداد،  الحنس، االع قف الدولف نسبف
 سح ا اداحيف

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
40100 



 

022 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
نسبف المداحس  والثق اف التعليم 2530058

الته ت ال 
الط قف  (أ)على 

ال صحب ييف؛ 
تب ف ( ب)و

اةنتحنا 
ألغحاض 
( ج)تعليميف؛ و

أحصزة   سوبيف 
ألغحاض 
التعليم؛ 

بنى ت تيف  (د)و
ومواد م يمف 
ال تي ح ا 

الط ب ذو  
( هـ)اةع قف؛ و

التحب مي ه 
( و)األس سيف؛ و

محااق ا يف 
أس سيف غيح 

 مختلطف؛
 يتبع 
 
 
 
 
 
 

نسبف ماتح يقيس 
المداحس  سب 

المح لف التعليميف 
الته ت ال على 
تسصيل معين أو 

 .خدمف معينف

عدد المداحس اه قسمف 
مح لف تعليميف م ددة الته 

ت ال على خدمف أو تسصيل 
معين على محموع المداحس 

 ،اه تلك المح لف التعليميف
 .مضحوب  بم يف

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف المح لف التعليميف المنطقفالدولف،  نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
4.a.1 



 

911 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

محااق  (ز)و 
أس سيف لغسل 

واق )األيد  
التع حيف الواحدة 

اه ماتح 
توايح المي ه 

وخدم ا 
الاحف 
الا ه 
والنظ اف 
الا يف 
 (للحميع

 

91 

 
 حم تداق ا  والثق اف التعليم 2530059

المس عدة 
اةنم ييف 

الحسميف لتقديم 
 المنح الدحاسيف

إحم له ماتح يقيس 
المداوع ا ةحم له 
المس عداا اةنم ييف 
الحسميف من حميع 

الم ن ين للمنح 
 الدحاسيف

 

محموع تداق ا المس عدة 
اةنم ييف الحسميف من حميع 
الم ن ين إلى البلدان الن ميف 

 .على منح دحاسيف لل اول
 

يتم ا تس به من  القط ع، نوع الدحاسف الدولف مليون دوالح أمحي ه
منظمف  خ ل

التع ون 
االقتا د  

والتنميف
(OECD) 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
4.b.1 



 

910 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

91 

 
نسبف المعلمين  والثق اف التعليم 2530060

مح لف ( أ)اه 
م  قبل التعليم 

االبتدايه؛ 
التعليم ( ب) و

االبتدايه؛ و 
التعليم ( ج)

اةعداد ؛ و 
التعليم ( د)

الث نو ، الذين 
 الوا على 

األقل على ال د 
األدنى من 

التدحيب المنظَّم 
للمعلمين 

  لتدحيب )
، قبل (التحبو 

الخدمف أو اه 
أثن   الخدمف، 
ال زم للتدحيس 
على المستوى 

المن سب اه بلد 
 معين

 

نسبف ماتح يقيس 
( أ)اه المعلمين 

مح لف م  قبل التعليم 
( ب) االبتدايه؛ و

التعليم االبتدايه؛ و 
التعليم ( ج)

( د)اةعداد ؛ و 
التعليم الث نو ، الذين 
 الوا على األقل 

على ال د األدنى من 
التدحيب المنظَّم 

  لتدحيب )للمعلمين 
، قبل الخدمف (التحبو 

أو اه أثن   الخدمف، 
ال زم للتدحيس على 

المن سب اه المستوى 
 بلد معين

 

عدد المعلمين الذين قسمف 
يدحسون مح لف تعليميف م  
وتلقوا تدحيبً  على محموع 
المعلمين اه نفس المح لف 

 مضحوب  بم يف التعليميف

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف المح لف التعليميف المنطقف نسبف ميويف 
التنميف 

المستدامف 
4.c.1 

            



 

919 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9131: إ ا  اا الا ف       حمز الموضوع          
عدد إدخ الا  الا ف 2535001 91

 المحضى

ماتح يحاد عدد 
إدخ الا المحضى 

دخول تخص إلى )
 مستتفى أو ماس

سف طبيف للف ص أو 
الع ج تحيطف أن 
يم ث ليلف أو يوم  
 (وا دا على األقل

 

عدد إدخ الا محموع 
دخول تخص إلى )المحضى 
أو ماسسف طبيف  مستتفى

للف ص أو الع ج تحيطف أن 
 (يم ث يوم  وا دا على األقل

، ،  المنطقفالدولف عدد
 الم  اظف

  سنويف  اداحيف سح ا  

عدد ماتح يقيس  عدد األِسّحة الا ف 2535002 91
 األِسّحة

 

محموع عدد األِسّحة اه 
 المستتفي ا

  ومه، خ ص، ) حصف اةتحاف ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
NGOs و  لف الغوث، عس ح ،) ،

تخااه،  ع م،) نوع المستتفى
 (والدة، نفسه

  سنويف ا اداحيفسح 

عدد أطب    الا ف 2535003 91
 األسن ن

ماتح يقيس مدى 
 تواح أطب   أسن ن

 
  

محموع عدد أطب   األسن ن 
 اه اتحة زمنيف وم  ن م ددين

  سنويف اداحيف سح ا الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد

عدد األطب    الا ف 2535004 91
 البتحيين

ماتح يقيس مدى 
 تواح أطب   بتحيين 

 
 
 
 

محموع عدد األطب   باحف 
 النظح عن التخاص

  سنويف  اداحيف سح ا الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد



 

913 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد األطف ل  الا ف 2535005 91
 المع قين

ماتح يحاد انتت ح 
بين األطف ل اةع قف 

-1)اه المحتمع 
سنف ن تج عن ( 11

العحز أو العحز 
الحسد  الته ت د 
من قدحته أو تمنعه 
ب لمق حنف مع طفل 
طبيعه يم ثله عمحا 
وحنس  ويعيش نفس 
 الظحوف االحتم عيف

 مسح الحنس، نوع اةع قف ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد محموع عدد األطف ل المع قين 

 

غيح م دد 
 بدوحيف

 

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

عدد األي م  الا ف 2535006 91
 التمحيضيف

عدد ماتح يقيس 
 األي م التمحيضيف 

، ،  المنطقفالدولف عدد محموع عدد األي م التمحيضيف
 الم  اظف

  سنويف ا اداحيفسح   

عدد زي حاا  الا ف 2535007 91
العي داا 
 الخ ححيف

عدد ماتح يقيس 
زي حاا العي داا 

 الخ ححيف 

محموع عدد زي حاا العي داا 
 الخ ححيف

، ،  المنطقفالدولف عدد 
 الم  اظف

أمحاض عيون، أنف وأذن : )العي دة
و نححة، حلديف، ححا ف قلب، ححا ف 

 ...(تحميل، أمحاض أطف ل،

  سنويف ا اداحيفسح 

ماتح يقيس مدى  عدد الاي دلف الا ف 2535008 91
 تواح اي دلف 

  سنويف  اداحيف سح ا الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد محموع عدد الاي دلف

عدد الع ملين  الا ف 2535009 91
ب لمصن الطبيف 

 المس عدة

ماتح يقيس مدى 
تواح الع ملين ب لمصن 

 الطبيف المس عدة 

محموع عدد الع ملين ب لمصن 
 الطبيف المس عدة

، ،  المنطقفالدولف عدد 
 الم  اظف

انيو مختبحاا، : )الحنس، نوع المصنف
 ...(انيو تخديح، انيو أتعف،

  سنويف اداحيف سح ا

عدد العي داا  الا ف 2535010 91
 الا يف

عدد ماتح يقيس 
 العي داا الا يف 

محموع عدد العي داا 
 الا يف

  سنويف ا اداحيفسح    ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد

عدد محا ز  الا ف 2535011 91
األمومف 
 والطفولف

ماتح يقيس عدد 
محا ز األمومف 

 والطفولف

محموع عدد محا ز األمومف 
 والطفولف

، ،  المنطقفالدولف عدد
 الم  اظف

  سنويف اداحيفسح ا   



 

914 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد  الا ف 2535012 91
 المستتفي ا

ماتح يقيس مدى 
تواح محااق ا يف 
 مثل المستتفي ا 

المستتفي ا محموع عدد 
باحف النظح عن الحصف 

 المتحاف

  ومه، خ ص، ) حصف االتحاف ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد
NGOs و  لف الغوث، عس ح ،) 

  

  سنويف  اداحيف سح ا

ماتح يحاد مدى  عدد الممحضين الا ف 2535013 91
 تواح ممحضين 

  سنويف  اداحيف سح ا الحنس ، المنطقف، الم  اظفالدولف عدد محموع عدد الممحضين

معدل إتغ ل  الا ف 2535014 91
 االِسَحة ال له

 معدلماتح يقيس 
االسحة الته تم 

اتغ لص  خ ل اتحة 
 زمنيف معينف

أي م إق مف قسمف عدد ي سب ب
عدد المحضى المدخلين على 

األِسَحة المتواحة مضحوب  بعدد 
 أي م السنف

، ،  المنطقفالدولف معدل
 الم  اظف

  سنويف اداحيفا سح   

معدل عدد  الا ف 2535015 91
األِسّحة ل ل ألف 

 مواطن

ماتح يقيس مدى 
تواح األِسّحة 

 التمحيضيف للمواطنين

قسمف العدد ال له ي سب ب
لألِسّحة اه المستتفي ا على 
العدد ال له للس  ن مضحوب  

 بألف 

  سنويف ا اداحيفسح    ، المنطقف، الم  اظفالدولف معدل 

معدل عدد  الا ف 2535016 91
األطب   

البتحيين ل ل 
 ألف مواطن

ماتح يقيس مدى 
تواح أطب   بتحيين 
 للمواطنين اه البلد

ي سب بقسمف عدد األطب   
البتحيين الع ملين اه زم ن 
وم  ن م ددين على العدد 

 ألفب مضحوب ال له للس  ن 

من ماتحاا  سنويف  اداحيف سح ا   ، المنطقف، الم  اظفالدولف معدل
التنميف 

المستدامف 
3.c.1 

معدل عدد  الا ف 2535017 91
الممحضين ل ل 

 ألف مواطن

ماتح يقيس مدى 
تواح ممحضين 

 للمواطنين اه البلد

ي سب بقسمف عدد 
الممحضين الع ملين اه زم ن 
وم  ن م ددين على العدد 

 بألف مضحوب ال له للس  ن 

من ماتحاا  سنويف  اداحيف سح ا   ، المنطقف، الم  اظفالدولف معدل
التنميف 

المستدامف 
3.c.1 

معدل اتحة  الا ف 2535018 91
اةق مف 

ال له ( الم وث)
 اه المستتفي ا

ماتح يع س متوسط 
اتحة إق مف المحضى 

 اه المستتفي ا

العدد ال له لألي م الته 
يقضيص  المحضى اه 

المستتفى مقسومً  على عدد 
المحضى خ ل اتحة زمنيف 

 م ددة

،  المنطقف، الدولف معدل
 الم  اظف

  سنويف اداحيفسح ا   



 

911 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل وزن  الا ف 2535019 91
 المولود

اتح يحاد أول م
، وزن ل ديثه الوالدة

الوزن الع د  للمولود 
 غم  (4-.20)هو 

عند والدته، وهذا 
الماتح بمق حنته مع 
الوزن الع د  يواح 

اصم للوضع الا ه 
 للمواليد الحدد

بقسمف محموع أوزان ي سب 
المواليد الحدد ب ل يلوغحام ا 
اه اتحة زمنيف م ددة على 

 عددهم 

، ،  المنطقفالدولف معدل
 الم  اظف

 ل أحبع  مسح  
 سنواا

 

معدل واي ا  الا ف 2535020 91
  األمومف

عدد  ماتح يقيس
األمص ا اللواته 

يتواين بسبب ال مل 
والوالدة والنف س ل ل 
ميف ألف مولود  ه 

 اه سنف معينف

ي سب بقسمف عدد األمص ا 
اللواته تواين ححا  أسب ب 
متعلقف ب ل مل أو الوالدة 

 1خ ل اتحة ال مل أو 
أس بيع تله الوالدة على عدد 

يف  مب مضحوب المواليد أ ي   
 ألف

من ماتحاا  فسنوي اداحيف سح ا العمحاي ا  الدولف معدل 
التنميف 

المستدامف 
3.1.1 

معدل الوالداا  الا ف 2535021 91
 لدى المحاهق ا

ماتح يحاد متوسط 
عدد الوالداا لدى 
 الزوح ا المحاهق ا 

قسمف إحم له عدد ي سب ب
الوالداا لمحموعف من 
-.1)المتزوح ا المحاهق ا 

على عددهن ( سنف 11
 بألف مضحوب 

، ،  المنطقفالدولف معدل
 الم  اظف

 أحبع ل  مسح  
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
3.7.2 
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف استخدام  الا ف 2535022 91
وس يل تنظيم 

 األسحة

ماتح يقيس مدى 
استخدام األزواج 

إ داهم  أو   هم  
 لوس يل تنظيم األسحة  

قسمف عدد النس   اه ي سب ب
سنف ( 41 -.1)العمح 

المتزوح ا   لي  اه اتحة 
اةسن د واللواته يستخدمن أو 

أزواحصن أ  وسيلف من 
وس يل تنظيم األسحة على 

العدد ال له للنس   اه نفس 
الفيف العمحيف والمتزوح ا 

  لي  اه اتحة اةسن د 
 بم يف مضحوب 

 بعأح  ل  مسح تنظيم األسحة نوع وسيلف ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

االستمحاح  نسبف الا ف 2535023 91
اه الحض عف 

 الطبيعيف

معدل ماتح يقيس 
االستمحاح اه 

الحض عف الطبيعيف 
بين األطف ل بعمح 

 سنتين اأقل

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
الذين م  زالوا يحضعون 

من اي ا )حض عف طبيعيف 
أتصح،  1عمحيف م ددة، 

على ( تصح، سنتين 23سنف، 
محموع عدد األطف ل من هذه 

 بم يف مضحوب الفي ا العمحيف 

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

أحبع  ل  مسح الحنس  
 سنواا

 

نسبف األسح  الا ف 2535024 91
الته تستخدم 
مادح مي ه 
  تحب آمن

اتح يقيس مدى م
تواح مادح مي ه 

 للتحب للس  ن آمن

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تستخدم مادح مي ه 

تحب آمن على العدد ال له 
مضحوب   السطينلألسح اه 

 بم يف

 أحبع ل  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

األسح نسبف  الا ف 2535025 91
الته تستصلك 
 ملح مايدن

ماتح يقيس مدى 
استص ك األسح للملح 

 المايدن

قسمف عدد األسح ي سب ب
الته تستصلك ملح مايدن على 
العدد ال له لألسح مضحوب  

 بم يف

 أحبع ل  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األطف ل  الا ف 2535026 91
دون الخ مسف 

حضعوا الذين 
 حض عف طبيعيف

ماتح يقيس مدى 
انتت ح الحض عف 

 الطبيعيف 

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
دون سن الخ مسف الذين 

حضعوا حض عف طبيعيف على 
العدد ال له لألطف ل اه هذه 
 الفيف العمحيف مضحوب  بم يف

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

 أحبع ل  مسح الحنس، العمح ب ألتصح، تعليم االم
 سنواا

 

نسبف األطف ل  الا ف 2535027 91
 .دون سن )

( اسنوا
الما بين 
 بأمحاض 

ماتح يقيس مدى 
اةا بف بأمحاض بين 

األطف ل دون سن 
 الخ مسف 

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
الما بين ( سنواا .دون )

ب ألمحاض على العدد ال له 
لألطف ل اه نفس الفيف 

 بم يف مضحوب العمحيف 

، ،  المنطقفالدولف ميويفنسبف 
 الم  اظف

االسص ل، التص ب ) :نوع المحض
تصح، ، والعمح ب أل)الحص ز التنفسه

 .الحنس، تعليم االم

 

أحبع  ل  مسح
 سنواا

 

نسبف األطف ل  الا ف 2535028 91
الذين تلقوا 

 تغذيف 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح إعط   أغذيف 

لألطف ل اه سن 
 الحض عف

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
الذين تلقوا تغذيف على العدد 

اه نفس الفيف ال له لألطف ل 
 بم يف مضحوب  العمحيف

مدعمف، ) :نوع التغذيف ، المنطقف، الم  اظف الدولف نسبف ميويف
الحنس، العمح ب ألتصح،   ،(م ملف

 تعليم االم

أحبع  ل  مسح
 سنواا

 

نسبف األطف ل  الا ف 9131192 91
الذين تلقوا 
د /ايت مين أ

األطف ل بعمح )
 (تصح 1-11

ماتح يقيس مدى 
تلقه األطف ل لفيت مين 

األطف ل بعمح )د /أ
 (تصح 1-11

ي سب بقسمف عدد األطف ل 
 11-1)اه الفيف العمحيف 

د /الذين تلقوا ايت مين أ( تصح
على العدد ال له لألطف ل اه 

 مضحوب نفس الفيف العمحيف 
 بم يف

، نطقف،  المالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

أحبع  ل  مسح الحنس، العمح ب ألتصح، تعليم االم
 سنواا

 

نسبف األطف ل  الا ف 2535030 91
الما بون بفقح 
الدم ممن هم 

دون سن 
 الخ مسف

ماتح يحاد مدى 
انتت ح اقح الدم بين 

 األطف ل

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
الما بون بفقح الدم ممن هم 
دون سن الخ مسف على العدد 

اةحم له لألطف ل ضمن 
مضحوب  الفيف العمحيف ذاتص  

 بم يف

 أحبع ل  مسح العمح ب ألتصح، الحنس، تعليم األم ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف األطف ل  الا ف 2535031 91
( .-1)من 

الذين اتصح 
حضعوا حض عف 
 طبيعيف مطلقف

ماتح يقيس مدى 
إحض ع انتت ح 
( .-1)األطف ل 

أتصح حض عف طبيعيف 
 مطلقف

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
اتصح الذين حضعوا ( .-1)

حض عف طبيعيف مطلقف على 
العدد ال له لألطف ل اه هذه 
 الفيف العمحيف مضحوب  بم يف

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

أحبع  ل  مسح الحنس، العمح ب ألتصح، تعليم االم
 اسنوا

 

 نسبف األطف ل الا ف 2535032 91
( 1.-1) من

 تصح الما بين
بمحض نقص 

 الوزن

ماتح يقيس نسبف 
 1األطف ل دون سّن 

تقل  سنواا ِمّمن
أوزانصم مق بل اعم حهم 
عن ن قص ان حااين 

عن وزن  معي حيين
الطفل المعي ح  قي سً  

 سب مع ييح بعمحه 
منظمف الا ف 

 الع لميف

عدد األطف ل  ي سب بقسمف
تقل دون الخ مسف الذين 

أوزانصم مق بل اعم حهم عن 
ن قص ان حااين معي حيين   
عن وزن الطفل المعي ح  
قي سً  بعمحه  سب مع ييح 

على . منظمف الا ف الع لميف
عدد األطف ل ال له اه هذه 
 الفيف العمحيف مضحوب  بم يف

 أحبع ل  مسح العمح ب ألتصح، الحنس، تعليم األم ، المنطقف، الم  اظفالدولف ميويفنسبف 
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
90909 

نسبف األاحاد  الا ف 2535033 91
الذين لديصم 
 تأمين ا ه

ماتح يقيس نسبف 
األاحاد الذين لديصم 

 تأمين ا ه

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
ا ه الذين لديصم تأمين 

على العدد ال له لألاحاد 
 مضحوب  بم يف

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

 أحبع ل  مسح العمحاي ا نوع التأمين، الحنس، 
 سنواا

 

نسبف األاحاد  الا ف 2535034 91
الذين يع نون 
من محض 
مزمن وا د 
على األقل 

متخص من 
 قبل طبيب

ماتح يقيس نسبف 
األاحاد الذين يع نون 

محض مزمن من 
وا د على األقل 
متخص من قبل 

 طبيب

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين يع نون من محض 
مزمن وا د على األقل 

متخص من قبل طبيب على 
العدد ال له لألاحاد مضحوب  

 بم يف 

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

 أحبع ل  مسح الحنس 
 سنواا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف انتت ح  الا ف 2535035 91
استخدام م لول 
مع لحف الحف ف 

لألطف ل دون )
 (سنواا .سن 

ماتح يحاد مدى 
انتت ح استخدام 
م لول مع لحف 

 الحف ف 

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
الذين ( سنواا .دون سن )

تلقوا مع لحف بواسطف م لول 
الحف ف على العدد ال له 
لألطف ل اه نفس الفيف 

 بم يف مضحوب العمحيف  

، ،  المنطقفلفالدو  نسبف ميويف
 الم  اظف

 أحبع ل  مسح  
 سنواا

 

نسبف انتت ح  الا ف 2535036 91
 اةع قف

ماتح يقيس مدى 
 انتت ح اةع قف

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
الذين يع نون من إع قف 
 سب التعحيف المعي ح  
لإلع قف على العدد ال له 

 بم يف مضحوب لألاحاد 

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

العمح، اي ا ، الحنس، نوع االع قف
  السبب

 مسح

 

غيح م دد 
 بدوحيف

 

 ل عتح  تعداد
 سنواا

 

غطيف نسبف الت الا ف 2535037 91
بخدم ا الحع يف 

 أثن   ال مل
قبل الوالدة )

على يد   دح 
  (طبه ماهل

ماتح يقيس مدى 
العن يف الته تتلق ه  

   النس   ال وامل 
سنف  ( 41 -.1)

      ال مل أثن   
زي حة وا دة على )

هه الحع يف )( األقل
الا يف المقدمف 

لل وامل خ ل اتحة 
ال مل بواسطف   دح 

 طبه ماهل

نس   اه قسمف عدد الي سب ب
( 41-.1)الفيف العمحيف  

سنف اللواته أتحف عليصن 
  دح طبه ماهل أثن   ال مل 
اه الع مين الس بقين ةححا  

دد النس   اه المسح على ع
نفس الفيف العمحيف اللواته 

ولدن والدة  يف خ ل الع مين 
 الس بقين ةححا  المسح 

 بم يف  مضحوب 

 أحبع ل  مسح عمح االم ب لسنواا، تعليم االم ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف تغطيف  الا ف 2535038 91
الت اين ا 

بعمح لألطف ل 
(12-23 )

 تصح

ماتح يحاد مدى 
تغطيف بحامج 

الت اين ا ضد 
هو وسيلف )األمحاض 

لت وين المن عف 
والمق ومف ضد ت حح 
اةا بف ب لمحض 
وذلك عن طحيق 
 (مط عيم مختلفف

قسمف عدد األطف ل ي سب ب
تصح الم انين ( 12-23)

ضد األمحاض على العدد 
ال له لألطف ل اه نفس الفيف 

 بم يف مضحوب العمحيف 

أحبع  ل  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

سبف تغطيف ن الا ف 2535039 91
مط عيم 
-12)االطف ل 

تصح ( 23
 بأنواعص  

ماتح يقيس مدى 
غطيف بحامج تطعيم ت

( 23-12)األطف ل 
 تصح 

ب بقسمف عدد األطف ل ي س
 تصحا (23–12)عند عمح 

المطعمين على عدد االطف ل 
ال له اه هذه الفيف العمحيف 

 بم يف  مضحوب 

مطعوم تلل االطف ل، ) :نوع المطعوم ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
، MMRمطعوم السل، مطعوم 

 (، مطعوم ال ابفDPTمطعوم 

 والحنس

 أحبع ل  مسح
 سنواا

 

نسبف تلقه  الا ف 2535040 91
الحع يف بعد 

 الوالدة

تح يحاد مدى ما 
- .1)تلقه النس   

سنف للحع يف  (41
الطبيف بعد الوالدة 

هه الحع يف المقدمف )
للسيداا بعد الوالدة 

من خ ل   دح طبه 
طبيب، )ماهل 

ممحضف، أو ق بلف 
 (ق نونيف

قسمف عدد النس   ي سب ب
سنف اللواته تلقين ( 41-.1)

الحع يف الطبيف بعد الوالدة 
على ( على األقل زي حة وا دة)

محموع النس   اه المحتمع 
النس   اللواته أنحبن )الصدف 

اه نفس ( خ ل اتحة اةسن د
 بم يف مضحوب الفيف العمحيف 

 بعأح  ل  مسح عمح االم ب لسنواا، تعليم االم ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 نسبف ال  ح ا الا ف 2535041 91
غيح الملب ة اه 
مح ل تنظيم 

 األسحة

ماتح يقيس نسبف 
( 41 -.1)النس   

سنف المتزوح ا   لي  
اه اتحة اةسن د 

ولديصن الحغبف اه 
تحنب أو تأحيل 

ال مل وال يستخدمن 
وسيلف تنظيم أسحة من 

محموع النس   اه 
 نفس الفيف العمحيف 

عدد النس   اه قسمف ي سب ب
سنف ( 41-.1)العمح 

والمتزوح ا   لي  اه اتحة 
اةسن د واللواته لديصن حغبف 
اه تحنب أو تأحيل ال مل 
واللواته ال يستخدمن وس يل 

تنظيم األسحة اه الوقا 
ال  له اه اتحة اةسن د على 
محموع النس   اه نفس الفيف 
العمحيف والمتزوح ا اه اتحة 

  بم يف مضحوب اةسن د 

 أحبع ل  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

ماتح يقيس نسبف  نسبف المدخنين الا ف 2535042 91
سنواا  11)األاحاد 
الذين ( اأ ثح

يم حسون ع دة 
 التدخين 

قسمف عدد األاحاد ي سب ب
ع دة التدخين  الذين يم حسون

سنواا  11)اه الفيف العمحيف 
على العدد اةحم له ( اأ ثح

الفيف العمحيف لألاحاد اه هذه 
 بم يف مضحوب 

النححيلف، ) :مم حسف ع دة التدخين ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
اي ا  الحنس، ،(السح يح، الغليون

 العمح

 أحبع ل  مسح
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 
دامف المست

3.a.1 

نسبف النس   اه  الا ف 2535043 91
الفيف العمحيف 

سنف ( 11-.1)
 أمص ا

ماتح يقيس انتت ح 
ظ هحة المحاهق ا 

المتزوح ا األمص ا 
اه المحتمع 
 الفلسطينه

قسمف عدد النس   اه ي سب ب
سنف ( 11-.1)الفيف العمحيف 

أمص ا على العدد اةحم له 
للنس   المتزوح ا ضمن هذه 

 بم يف مضحوب الفيف العمحيف 

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

 العمحاي ا 

 

 ل أحبع  مسح
 سنواا
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رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف النس   اه  الا ف 2535044 91
الفيف العمحيف 

سنف  (11-.1)
 وامل ب لمولود 

 األول

 نسبفماتح يقيس 
المحاهق ا المتزوح ا 
اللواته هن   م ا 
ب لمولود األول من 

بين المحاهق ا 
 المتزوح ا

قسمف عدد النس   اه ي سب ب
سنف ( 11-.1)الفيف العمحيف 

 وامل ب لمولود األول على 
العدد اةحم له للنس   

المتزوح ا ضمن هذه الفيف 
   بم يفمضحوبالعمحيف 

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

 ل أحبع  مسح  
 سنواا

 

نسبف النس   اه  الا ف 2535045 91
الفيف العمحيف 

سنف ( 41-.1)
اللواته يع نين 
 من اقح الدم

ماتح يحاد مدى 
انتت ح ظ هحة اقح 
الدم بين النس   اه 

-.1)الفيف العمحيف 
 سنف ( 41

قسمف عدد النس   اه ي سب ب
سنف ( 41-.1)الفيف العمحيف 

اللواته يع نين من اقح الدم 
على العدد اةحم له للنس   
ضمن الفيف العمحيف ذاتص  

 بم يف مضحوب  

 أحبع ل  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

   نسبف النس    الا ف 2535046 91
سنف ( 41-.1)

اللواته يعحان 
معحاف ت ملف 

عن الوق يف من 
العدوى بفيحوس 
نقص المن عف 

 البتح   

يس معحاف ماتح يق
( 41-.1)النس   

سنف اللواته يعحان 
معحاف ت ملف عن 
الوق يف من العدوى 

بفيحوس نقص 
 المن عف البتح  

قسمف عدد النس   ي سب ب
سنف اللواته ( 41-.1)

يعحان طحيقتين ا ي تين 
طحق الوق يف من العدوى  من

بفيحوس المن عف البتح  
ويعحان أن التخص الذ  

يبدو متع اي  ا ي  يم ن أن 
يا ب بفيحوس نقص 

المن عف البتح  واللواته 
يعحان مفصومين خ طيين  ول 
طحق انتق ل الفيحوس المسبب 

ل يدز على العدد ال له 
للنس   اه نفس الفيف العمحيف 

 بم يف مضحوب 

 أحبع ل  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف 
 سنواا

 



 

903 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف النس    الا ف 2535047 91
اللواته أنحبن 
خ ل السنواا 
الخمس الس بقف 
لسنف اةسن د 

قين تطعيم وتل
ضد التيت نوس 

 (ال زاز)

ماتح يقيس مدى 
تغطيف مطعوم 

( ال زاز)التيت نوس 
وهو مطعوم يعطى 
خ ل مح لف ال مل 
للوق يف من محض 

 ال زاز الوليد 

قسمف عدد النس   ي سب ب
سنف اللواته ( 41-.1)

أنحبن خ ل السنواا الخمس 
الس بقف لسنف اةسن د وتلقين 

تطعيم ضد التيت نوس 
على العدد ال له ( ال زاز)

للنس   اللواته أنحبن خ ل 
السنواا الخمس الس بقف لسنف 
اةسن د اه نفس الفيف العمحيف  

 بم يفب  مضحو 

 أحبع ل  مسح االم ب لسنواا، تعليم االمح عم ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

 

نسبف النس    الا ف 2535048 91
اللواته تلقين 
 ديد واوليك 

أسيد 
( ايت مين ا)

 أثن   ال مل

ماتح يقيس مدى 
تلقه النس    ديد 

واوليك أسيد 
أثن   ( ايت مين ا)

 ال مل

   ي سب بقسمف عدد النس   
سنف اللواته تلقين ( 41-.1)

 ديد واوليك أسيد 
أثن   ال مل على ( ايت مين ا)

إحم له عدد النس   ال وامل 
اه نفس الفيف العمحيف 

 بم يف مضحوب 

، ،  المنطقفالدولف نسبف ميويف
 الم  اظف

 أحبع ل  مسح 
 سنواا

 

نسبف الوالدة  الا ف 2535049 91
ت ا إتحاف 
  دح طبه 

 ماهل 

ماتح يقيس مدى 
انتت ح الوالداا ت ا 

إتحاف   دح طبه 
 ماهل

قسمف عدد النس   ي سب ب
سنف اللواته ولدن ( 41-.1)

والدة  يف خ ل الع مين 
الس بقين ةححا  المسح 

واللواته أتحف عليصن   دح 
طبه ماهل على عدد النس   

اه نفس الفيف العمحيف 
واللواته ولدن والدة  يف 

 بم يف مضحوب 

 أحبع ل  مسح   ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
30102 



 

904 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 نسبف األطف ل الا ف 2535050 91
( 1.-1) من

تصح الما بين 
بمحض قاح 

 الق مف

ماتح يقيس نسبف 
 1األطف ل دون سّن 
سنواا ِمّمن  تقل 

اطوالصم مق بل 
اعم حهم عن ن قص 
ان حااين معي حيين 
عن طول الطفل 

المعي ح  قي سً  بعمحه 
 سب مع ييح منظمف 

 .الا ف الع لميف

ي سب بقسمف عدد األطف ل 
تقل  دون الخ مسف الذين 

عن اطوالصم مق بل اعم حهم 
ن قص ان حااين معي حيين   

الطفل المعي ح   طول عن
قي سً  بعمحه  سب مع ييح 

على . منظمف الا ف الع لميف
عدد األطف ل ال له اه هذه 
 الفيف العمحيف مضحوب  بم يف

 أحبع ل  مسح العمح ب ألتصح، الحنس، تعليم األم ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
90900 

 نسبف األطف ل الا ف 2535051 91
( 1.-1) من

تصح الما بين 
 بمحض الصزال

نسبف األطف ل دون 
سنواا ِمّمن   1سّن 

تقل أوزانصم مق بل  
اطوالصم عن ن قص 
ان حااين معي حيين 
عن وزن الطفل 

المعي ح  قي سً  بطوله 
 سب مع ييح منظمف 

 .الا ف الع لميف

ي سب بقسمف عدد األطف ل 
تقل  دون الخ مسف الذين 

عن أوزانصم مق بل  اطوالصم 
ن قص ان حااين معي حيين   
عن وزن الطفل المعي ح  
قي سً  بعمحه  سب مع ييح 

على . منظمف الا ف الع لميف
عدد األطف ل ال له اه هذه 

 لعمحيف مضحوب  بم يفالفيف ا
 

 أحبع ل  مسح العمح ب ألتصح، الحنس، تعليم األم ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
90909 



 

901 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف ال  ح ا  الا ف 2535052 91
الملب ة اه 

مح ل تنظيم 
 األسحة

 

ماتح يقيس نسبف 
النس   اه سن 

 22 -01)االنح ب 
المتزوح ا ( سنف

  لي  اه اتحة اةسن د 
وال ته لبيا   حتصن 

من تنظيم االسحة 
بطحق  ديثف من 
محموع النس   اه 
 .نفس الفيف العمحيف

 لنس  ا ي سب بقسمف عدد
اه سن اةنح ب  المتزوح ا

ال ته ( سنف 01-22)
يستخدمن   ليً ، أو يستخدم 
ازواحصن، وسيلف وا دة على 
سحة األقل من وس يل تنظيم اال

إحم له ال  حف  ، علىال ديثف
محموع )الى تنظيم األسحة 

انتت ح وس يل تنظيم االسحة 
وال  حف غيح ( أ  طحيقف)

 (الملب ة لتنظيم األسحة
 .مضحوبً  بم يف

 أحبع ل  مسح العمح ب ألتصح، الحنس، تعليم األم ، المنطقف، الم  اظفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
30800 

عدد اةا ب ا  الا ف 2535053 91
الحديدة بفيحوس 
نقص المن عف 
البتحيف ل ل 
ألف تخص 
غيح ما ب 
 من الس  ن

ماتح يقيس عدد 
اةا ب ا الحديدة 

بفيحوس نقص 
المن عف البتحيف ل ل 

تخص غيح  ألف
ما ب من الس  ن 

ب سب الحنس والعمح 
والفي ا الحييسيف من 

 الس  ن

ي سب بقسمف اةا ب ا 
الحديدة بفيحوس نقص 

المن عف البتحيف اه سنف 
معينف على عدد الس  ن اه 

منتاف تلك السنف  
 مضحوب  بألف

ألف تخص غيح / إا بف
 ما ب

الفي ا العمحيف، الحنس، الفي ا  الدولف، المنطقف
 حييسيف من الس  نال

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف
التنميف 

المستدامف 
0.0.0 



 

904 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل انتت ح  الا ف 2535054 91
دا  السل ل ل 

 ميف ألف
 تخص

 

العدد ماتح يقيس 
المقدح ل  الا السل 

يدة واالنت  سف الحد
، حميع أت  ل السل)

بم  اه ذلك   الا 
الما بين بفيحوس 

نقص المن عف 
ف اه الن تي( البتحيف

، معبحًا سنف معينف
ميف عنص  بمعدل ل ل 

 .من الس  ن ألف

ي سب بقسمف عدد   الا 
السل المبلغ عنص  خ ل سنف 
معينف على عدد الس  ن اه 

 بمنتاف الع م مضحوًب  
 ميف ألف

 
 
 
 
 
 
 
 

 30302 سنويف سح ا اداحيف  دولف، المنطقفال ميف أـلف/   لف

 عدد   الا الا ف 2535055 91
اةا بف 

ب لم حي  ل ل 
 ألف تخص

ماتح يقيس عدد 
  الا الم حي  

الحديدة ل ل ألف 
تخص معحضين 
 .للخطح  ل ع م

 
 
 
 
 
 
 
 

ي سب بقسمف عدد   الا 
الم حي  المبلغ عنص  خ ل 

سنف معينف على محموع عدد 
الس  ن اه تلك السنف 

 مضحوًب  ب ألف
 
 
 
 
 

 30303 سنويف اداحيف سح ا  الدولف، المنطقف ألف تخص/ اا بف



 

908 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

معدل الواي ا  الا ف 2535056 91
الن حمف عن 
أمحاض القلب 

واألوعيف 
الدمويف 

والسحط ن ودا  
الس ح  

واألمحاض 
 التنفسيف المزمنف

 

النسبف ماتح يقيس 
الميويف لألتخ ص 
الذين يبلغون من 

ع ًم   01العمح 
والذين سيموتون قبل 
بلوغصم سن السبعين 
بسبب أمحاض القلب 
واألوعيف الدمويف أو 
السحط ن أو محض 
الس ح  أو أمحاض 

الحص ز التنفسه 
، على المزمنف

ااتحاض أنه سوف 
يواحه معدالا 

الواي ا ال  ليف اه 
أو لن /  ل عمح و 

من أ  سبب تموا 
مثل )آخح للوا ة 

اةا ب ا أو ايحوس 
نقص المن عف 

 (اةيدز/ البتحيف
 
 
 
 
 
 

 ي سب الماتح ب  تس ب
 العمح  سب الواي ا معدالا

 المعديف غيح األمحاض من
 ايف ل لّ  األحبعف األس سيف

 بين سنواا خمس من تتألف
 21 و 01 عمح

 30401 سنويف اداحيف سح ا الفي ا العمحيف، الحنس الدولف، المنطقف معدل



 

902 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9141: إ ا  اا األمن والعدالف       حمز الموضوع           
  داثعدد األ األمن والعدالف 9141110 91

 الح ن ين

ماتح يقيس عدد 
 األ داث

، المنطقف،  الدولف عدد محموع عدد األ داث
 الم  اظف

 المدانون، المتصمون أو): ال دث   لف
المودعون اه الماسس ا 

، المستوى التعليمه (االا  يف
اسحة ال دث، ال  لف   حملأل داث، 

االقتا ديف ألسحة ال دث وال  لف 
 العمليف  

  سنويف اداحيفسح ا 

عدد األطف ل  األمن والعدالف 9141119 91
 األيت م

ماتح يقيس عدد 
 األطف ل األيت م

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس ، المنطقفالدولف عدد محموع عدد األطف ل األيت م

عدد األطف ل  األمن والعدالف 9141113 91
 الض  ي 

ماتح يقيس عدد 
 األطف ل الض  ي 

محموع عدد األطف ل 
 الض  ي 

، سح ا مسح   ، المنطقفالدولف عدد
 اداحيف

  سنويف

عدد األاع ل  األمن والعدالف 9141114 91
اةححاميف المبلغ 

 عنص 

ماتح يقيس عدد 
األاع ل اةححاميف 

 المبلغ عنص 

محموع عدد األاع ل 
 اةححاميف المبلغ عنص 

، المنطقف،  الدولف عدد
 الم  اظف

  سنويف اداحيفسح ا  نوع الفعل اةححامه

ماتح يقيس عدد  عدد السحون األمن والعدالف 9141111 91
 السحون

، المنطقف،  الدولف عدد محموع عدد السحون
 الم  اظف

  سنويف ا اداحيفسح  

ماتح يقيس عدد  عدد القض ة  األمن والعدالف 9141114 91
 القض ة 

  سنويف اداحيف سح ا نوع الم  مف، الحنس  ، المنطقفالدولف عدد محموع عدد القض ة 

عدد الم  مون  األمن والعدالف 9141118 91
المسحلين اه 

 النق بف

ماتح يقيس عدد 
الم  مون المزاولون 

 للمصنف  

محموع عدد الم  مون 
 المزاولون للمصنف

  سنويف ا اداحيفسح  الحنس ، المنطقفالدولف عدد

ماتح يقيس عدد  عدد الم  ومين األمن والعدالف 9141112 91
 الم  ومين

  سنويف اداحيفسح ا   السحن، الحنس، نوع الفعل االححامه ، المنطقفالدولف عدد محموع عدد الم  ومين



 

902 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد المدعون  األمن والعدالف 9141112 91
أو النواب 
 الع مون

ماتح يقيس عدد 
المدعون أو النواب 

 الع مون

محموع عدد المدعون أو 
 النواب الع مون

  سنويف ا اداحيفسح  الحنس  ، المنطقفالدولف عدد

يقيس عدد ماتح  عدد الموقواين األمن والعدالف 9141101 91
الموقواين اه 

 السحون

محموع عدد االتخ ص الذين 
 يتم توقيفصم اه السحون 

، السحن التصح، نوع الفعل االححامه، ، المنطقفالدولف عدد
  الحنس

  سنويف سح ا اداحيف

عدد قض ي   األمن والعدالف 9141100 91
االعتدا  على 

 األطف ل

ماتح يقيس عدد 
قض ي  االعتدا  على 

 األطف ل

محموع عدد قض ي  االعتدا  
 على األطف ل

  سنويف اداحيفسح ا    ، المنطقفالدولف عدد

عدد قض ي   األمن والعدالف 9141109 91
 الم   م 

ماتح يقيس عدد 
 قض ي  الم   م 

التصح، نوع الم  مف، نوع القضيف،  ، المنطقفالدولف عدد محموع عدد قض ي  الم   م 
 المح لف الق نونيف للقضيف

 ا اداحيفسح 

 
  سنويف

معدل عدد  األمن والعدالف 9141103 91
الموقواين 

 التصح 

ماتح يقيس معدل 
الموقواين على ذمف 

 الت قيق تصحي 

قسمف إحم له عدد ي سب ب
الموقواين خ ل سنف معينف 

  12على 

 ، المنطقفالدولف معدل 

 

 ا اداحيفسح  

 
  سنويف

نسبف األسح  األمن والعدالف 9141104 91
 الض  ي  

ماتح يقيس نسبف 
 األسح الض  ي  

عدد األسح ض  ي  األاع ل 
االححاميف مقسوم  على عدد 

 االسح مضحوب  بم يف

نوع الفعل االححامه، مصنف حب االسحة،  ، المنطقفالدولف ميويف نسبف
  حم االسحة، االضحاح

 ل ث ث  مسح
 سنواا

 

نسبف األاحاد  األمن والعدالف 9141101 91
 الض  ي  

ماتح يقيس نسبف 
 األاحاد الض  ي  

ض  ي  األاع ل األاحاد  عدد
عدد االححاميف مقسوم  على 

 مضحوب  بم يف األاحاد

نوع االضحاح، التبليغ عن الححيمف،  ، المنطقفالدولف ميويف نسبف
نوع الفعل االححامه، م  ن  اول 

 الححيمف، محت ب الححيمف

 ل ث ث  مسح
 سنواا

 



 

991 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد األتخ ص  األمن والعدالف 9141104 91
المتواين 

والمفقودين ومن 
ب تحة تضححوا م

بسبب ال واحث 
ل من بين  

ألف  011
 تخص

عدد ماتح يقيس 
األتخ ص المتواين 

والمفقودين ومن 
ب تحة بسبب تضححوا م

ل ال واحث من بين  
 تخصألف  011

 للبلد الواي ا لنسبف محموع
 الس  ن محموع على مقسومف

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف  الدولف ألف 111/ عدد
التنميف 

المستدامف 
10.01 

110.01 

معدل واي ا  األمن والعدالف 9141108 91
 االنت  ح

معدل ماتح يقيس 
 واي ا االنت  ح

 عن الن حمف الواي ا معدل
 ألف  100 ل ل) حاالنت  
 معدل يس و  )تخص
االنت  ح  عن الن حمف الواي ا

 بم يف مضحوب اه سنف وا دة 
 عددمقسوم  على  ألف

 للسنف المتوسط الس  ن
 .نفسص  التقويميف

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف التحمع ،الحنس، ال  لف الزواحيف ، الم  اظفالدولف معدل
التنميف 

المستدامف 
30402  

معدالا  األمن والعدالف 9141102 91
الواي ا الن حمف 

اةا ب ا عن 
ححا   وادث 
المحوح على 

 الطحق

عدد ماتح يقيس 
الواي ا الن تحف عن 
 وادث المحوح على 
الطحق خ ل الع م 
مقسوم  على عدد 

ب مضحوب  الس  ن 
 ألف 011

عدد الواي ا الن تحف قسمف 
عن  وادث المحوح على 

الطحق خ ل الع م على عدد 
 011ب مضحوب  الس  ن 

 ألف

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف  ف، الم  اظفالدولف، المنطق معدل
التنميف 

المستدامف 
30101 



 

990 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد ض  ي   األمن والعدالف 9141102 91
 د ل لالقتل العم

ألف  011
 نسمف

عدد ماتح يقيس 
ض  ي  القتل العمد 
 المبلغ عنص  للتحطف

عدد قض ي  القتل العمد قسمف 
المبلغ عنص  على عدد الس  ن 

 ألف 011 ب مضحوب 

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف العمح، الحنس الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
110101 

نسبف الس  ن  األمن والعدالف 9141191 91
الذين يتعحون 

ب ألم ن 
تحوالصم  عند

على األقدام 
بمفحدهم اه 

أن    المنطقف 
الته يعيتون 

 ايص 
 
 

نسبف ماتح يقيس 
الذين الس  ن 

يتعحون ب ألم ن 
تحوالصم على  عند

األقدام بمفحدهم اه 
أن    المنطقف الته 

 يعيتون ايص 

الس  ن الذين  قسمف عدد
تحوالصم  يتعحون ب ألم ن عند

على األقدام بمفحدهم اه 
أن    المنطقف الته يعيتون 

على عدد الس  ن  ايص 
 االحم له مضحوب  بم يف

 

 ل ث ث  مسح   الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
110104 



 

999 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

عدد م  تم  األمن والعدالف 9141190 91
الت قق منه من 
  الا القتل، 
واالختط ف، 

واالختف   
القسح ، 

واال تح ز 
التعسفه، 
والتعذيب 
للا فيين 

والع ملين اه 
الوسط 

اةع مه 
المحتبطين بصم 

والنق بيين 
والمدااعين عن 

اةنس ن  قوق 
خ ل االثنه 
عتح تصحا 

 الم ضيف
 
 
 
 

عدد م  ماتح يقيس 
تم الت قق منه من 

  الا القتل، 
واالختط ف، 

واالختف   القسح ، 
واال تح ز التعسفه، 
والتعذيب للا فيين 
والع ملين اه الوسط 
اةع مه المحتبطين 

بصم والنق بيين 
والمدااعين عن  قوق 
اةنس ن خ ل االثنه 

 الم ضهعتح تصحا 

عدد م  تم الت قق منه من 
  الا القتل، واالختط ف، 

واالختف   القسح ، واال تح ز 
التعسفه، والتعذيب 

للا فيين والع ملين اه 
الوسط اةع مه المحتبطين 
بصم والنق بيين والمدااعين عن 
 قوق اةنس ن خ ل االثنه 

 عتح تصحا الم ضه

والحصف الته ق ما نوع االنتص ك،  الدولف، المنطقف عدد
 ب النتص ك

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف
التنميف 

المستدامف 
1101101 



 

993 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

نسبف ض  ي   األمن والعدالف 9141199 91
العنف خ ل 
االثنه عتح 
تصحا الس بقف 

الذين أبلغوا عم  
تعحضوا له من 

إيذا  إلى 
السلط ا 

المختاف أو 
غيحه  من 

آلي ا تسويف 
النـزاع ا 

 المعتحف بص 
 حسمي 

 عددماتح يقيس 
 خ ل العنف ض  ي 
 عتح االثنه األتصح
 أبلغوا الذين الس بقف
 من له تعّحضوا عم 
 السلط ا إلى إيذا 

 غيحه  أو المختاف
 تسويف آلي ا من

 بص  المعتحف النزاع ا
 ميويف  نسبف حسمي ،

 ض  ي  حميع من
 ححايم
 األتصح اه العنف
 .الس بقف عتح االثنه

 خ ل العنف ض  ي  عدد
 الس بقف عتح االثنه األتصح
 له تعّحضوا عم  أبلغوا الذين
 السلط ا إلى إيذا  من

 آلي ا من غيحه  أو المختاف
 بص  المعتحف النزاع ا تسويف
 عدد على مقسوم ، حسمي 
 ححايم ض  ي  حميع
 االثنه األتصح اه العنف
 الس بقف عتح

ث ث   ل مسح  نوع المسحوق ا الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
110301 

الم تحزون  األمن والعدالف 9141193 91
غيح الم  وم 
عليصم  نسبف 
من محموع 

 السحن  

 محموعماتح يقيس 
 األتخ ص عدد

 غيح الم تحزين
 عليصم، الم  وم
 من ميويف  نسبف
 عدد محموع

 األتخ ص
 ت حيخ اه الم تحزين،

 .م دد

 األتخ ص عدد محموع
 الم  وم غيح الم تحزين

 محموع على مقسوم عليصم
 الم تحزين األتخ ص عدد
 .م دد ت حيخ اه

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف نوع الفعل االححامهالحنس،  الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف
التنميف 

المستدامف 
110302 



 

994 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 9144: إ ا  اا النوع االحتم عه         حمز الموضوع           
النوع  9144110 91

 االحتم عه

أعداد محت ه 
 نتخ ب اا

المحلس 
  التتحيعه

ماتح يقيس أعداد 
المحت ين النتخ ب ا 

 المحلس التتحيعه

محموع أعداد المحت ين 
 النتخ ب ا المحلس التتحيعه

 ل أحبع  اداحيفسح ا  الحنس الدولف، المنطقف  عدد
 سنواا

 

النوع  9144119 91
 االحتم عه

عدد أا  ب 
 الوظ يف العلي  

ماتح يقيس عدد 
الموظفين اه 

المن اب العلي  اه 
الوزاحاا والته تتمل 

و    الوزحا  
والمدحا  الع مون 

 ومدحا  الدوايح

محموع عدد الموظفين اه 
المن اب العلي  اه الوزاحاا 

و    الوزحا  والته تتمل 
والمدحا  الع مون ومدحا  

 الدوايح

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس ، المنطقفالدولف عدد

النوع  9144113 91
 االحتم عه

عدد أعض   
 المح لس البلديف

  والقحويف

ماتح يقيس عدد 
أعض   المح لس 

 البلديف والقحويف

محموع عدد أعض   المح لس 
 البلديف والقحويف 

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس الم  اظف  المنطقف،الدولف،  عدد

النوع  9144114 91
 االحتم عه

عدد أعض   
 مح لس الطلبف 

ماتح يقيس عدد 
أعض   مح لس 

اه الح مع ا الطلبف 
 والمع هد العلي 

محموع عدد أعض   مح لس 
الطلبف اه الح مع ا والمع هد 

 العلي 

، المنطقف،  الدولف  عدد
 الم  اظف

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس

النوع  9144111 91
 االحتم عه

عدد أعض   
المحلس 
 التتحيعه 

ماتح يقيس عدد 
أعض   المحلس 

 التتحيعه 

محموع عدد أعض   المحلس 
 التتحيعه  

 ل أحبع  اداحيفسح ا  الحنس ، المنطقفالدولف عدد
 سنواا

 

النوع  9144114 91
 االحتم عه

عدد أعض   
 محلس الوزحا  

يقيس عدد  ماتح
أعض   محلس 

 الوزحا 

محموع عدد أعض   محلس 
 الوزحا  

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس ، المنطقفالدولف عدد



 

991 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

النوع  9144118 91
 االحتم عه

عدد أعض   
المحلس 
 الوطنه 

ماتح يقيس عدد 
أعض   المحلس 

 الوطنه

محموع عدد أعض   المحلس 
 الوطنه 

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس الدولف، المنطقف عدد

النوع  9144112 91
 االحتم عه

عدد أعض   
النق ب ا 
 العم ليف 

ماتح يقيس أعداد 
لنق ب ا أعض   ا
 العم ليف

 أعض  محموع أعداد 
 لنق ب ا العم ليفا

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس ، المنطقفالدولف عدد

النوع  9144112 91
 االحتم عه

عدد السفحا  
والع ملين اه 
 وزاحة الخ ححيف 

ماتح يقيس عدد 
السفحا  والع ملين اه 

 وزاحة الخ ححيف

محموع عدد السفحا  والع ملين 
 اه وزاحة الخ ححيف 

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس ، المنطقفالدولف عدد

النوع  9144101 91
 االحتم عه

ن يالا  ايعدد 
 نو المسحل

وي ملون بط قف 
 ا فيف 

ماتح يقيس عدد 
ن و ن المسحليالا  اي

وي ملون بط قف 
 ا فيف 

ن يالا  اي محموع عدد
ن وي ملون بط قف و المسحل

 ا فيف 

  سنويف اداحيفسح ا  الحنس ، المنطقفالدولف عدد

النوع  9144100 91
 االحتم عه

عدد الع ملين 
اه أنتطف 
 الخدم ا

ماتح يحاد أعداد 
  اف الع ملين اه 
سوا  قط ع الخدم ا 

  نوا من أا  ب 
العمل أو أاحاد األسحة 
بدون احح والع ملون 
بأحح بدوام  له أو 
حزيه اه اةداحة 

 واةنت ج

عدد الع ملين اه محموع 
 أنتطف الخدم ا

، ال  لف الحنس، ال  لف التعليميف ، المنطقفالدولف عدد
 العمليف 

  سنويف مسح



 

994 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

النوع  9144109 91
 االحتم عه

معدل الوقا 
الفعله 

المستخدم اه 
تنفيذ االنتطف 
ل احاد الذين 
 ق موا ب لنت ط

معدل ماتح يقيس 
الوقا الذ  يقضيه 
االاحاد الذين م حسوا 

أنتطف مختلفف 
( ب لس ع ا والدق يق)

اعلي  خ ل االحبع 
 والعتحين س عف

قسمف الوقا الذ  ي سب ب
يقضيه االاحاد اه االنتطف 

لمن ق موا ب لنت ط اعلي  على 
 د هاال  االاحادعد

االنتطف، اي ا العمح، الحنس، ال  لف  الدولف، المنطقف  س عف. دقيقف /معدل
 يف، ال  لف العمليف، ونوع التحمعالتعليم

 ل عتح  مسح
 سنواا

 

النوع  9144103 91
 االحتم عه

معدل الوقا 
المستخدم من 
قبل األاحاد اه 
تنفيذ االنتطف 

سوا  ق موا 
ب لنت ط أم لم 

 بهيقوموا 

معدل ماتح يقيس 
الوقا الذ  يقضيه 

ب لس ع ا ) الفحد
للقي م ( والدق يق

ب ألعم ل واألنتطف 
المختلفف عموم  سوا  

 ب لنت ط أو لم يقم ق م
 به

قسمف الوقا الذ  ي سب ب
يقضيه االاحاد اه االنتطف 
سوا  ق موا ب لنت ط او لم 

ه مقسوم  على عدد يقوموا ب
 هاال  االاحاد

االنتطف، اي ا العمح، الحنس، ال  لف  الدولف، المنطقف  عفس. دقيقف /معدل
 يف، ال  لف العمليف، ونوع التحمعالتعليم

 ل عتح  مسح
 سنواا

 

النوع  9144104 91
 االحتم عه

نسبف األطف ل 
سنف ( 12-11)

الذين تعحضوا 
على األقل لمحة 

وا دة أل د 
 العنف  نواعأ

ماتح يحاد نسبف 
 (11-12)األطف ل 

سنف الذين تعحضوا 
على األقل لمحة وا دة 

أل د أاع ل العنف 
 النفسه او الحسد  

 محموعقسمف ي سب ب
سنف ( 11-12)األطف ل 

الذين تعحضوا على األقل لمحة 
وا دة أل د أاع ل العنف 

-12)محموع األطف ل  على
 بم يف مضحوب سنف ( 11

تم ل ) ، المنطقف،الدولف نسبف ميويف
وسط وحنوب الضفف 

 (الغحبيف

الحنس، أنواع العنف من قبل أاحاد 
، العنف من (حسد  أو نفسه) االسحة

توحص ا المعنفين من االخحين، 
األطف ل من طحيقف مع لحف ظ هحة 

 العنف

 

 ل خمس  مسح
 سنواا

 



 

998 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

النوع  9144101 91
 االحتم عه

نسبف االاحاد 
سنف  .1)

الذين  (اأ ثح
تعحضوا أل د 
أنواع العنف 
من قبل أ د 
 أاحاد األسحة

ماتح يحاد نسبف 
سنف  .1)االاحاد 
الذين تعحضوا ( اأ ثح

أل د أنواع العنف 
النفسه، الحسد ، 
اةهم ل الطبه، 

اةقتا د  
واةحتم عه من قبل 

 أ د أاحاد األسحة

االاحاد محموع قسمف ي سب ب
الذين ( سنف اأ ثح .1)

أنواع العنف  تعحضوا أل د
من قبل أ د أاحاد األسحة على 

سنف  .1)محموع األاحاد 
 بم يف مضحوب ( اأ ثح

تم ل ) ، المنطقف،الدولف نسبف ميويف
وسط وحنوب الضفف 

 (الغحبيف

الحنس، أنواع العنف من قبل  أاحاد 
توحص ا األسحة، العنف من االخحين، 

المعنفين من  ب ح السن من طحيقف 
 العنفمع لحف ظ هحة 

 
 

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

النوع  9144104 91
 االحتم عه

نسبف األاحاد 
الذين ق موا 
 بتنفيذ النت ط

 ماتح يقيس نسبف
األاحاد الذين م حسوا 

 .النت ط

محموع األاحاد ي سب بقسمف 
الذين ق موا ب ألنتطف على 

 مضحوب  محموع أاحاد العينف
 .بم يف

ال  لف التعليميف، ال  لف الحنس،  الدولف، المنطقف نسبف ميويف
 العمليف، ال  لف الزواحيف، االي م

 ل عتح  مسح
 سنواا

 

النوع  9144108 91
 االحتم عه

نسبف األاحاد 
الذين لم يسبق 

لصم الزواج 
سنف  (11-14)

وتعحضوا للعنف 
من قبل ا د 
  أاحاد األسحة

ماتح يحاد نسبف 
األاحاد الذين لم يسبق 

-11)لصم الزواج 
سنف وتعحضوا  (14

للعنف النفسه، 
الحسد ، الحنسه، 

واةقتا د  من قبل 
 ا د أاحاد األسحة

األاحاد  محموعقسمف ي سب ب
الذين لم يسبق لصم الزواج 

سنف وتعحضوا ( 11-14)
للعنف من قبل ا د أاحاد 

األسحة على محموع األاحاد 
الذين لم يسبق لصم الزواج 

 مضحوب  سنف (11-14)
 بم يف

الحنس، ال  لف التعليميف، ال  لف  الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف
العمليف، المعتد ، العنف من اآلخحين 
غيح أاحاد األسحة، م  ن العنف،   لف 

 اللحو ، اي ا العمح

 ل خمس  مسح
 سنواا

 



 

992 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

النوع  9144102 91
 االحتم عه

نسبف اةن ث 
اللواته سبق 
لصن الزواج 

وتعحضن أل د 
انواع العنف 

  قبل الزوجمن 

ماتح يحاد نسبف 
اةن ث اللواته سبق 
لصن الزواج وتعحضن 

أل د أنواع العنف 
النفسه، الحسد ، 

حتم عه الحنسه، اة
واةقتا د  من قبل 

 الزوج

اةن ث  محموعقسمف ي سب ب
اللواته سبق لصن الزواج 

وتعحضن أل د أنواع العنف 
، الحنسه، النفسه، الحسد 

 مناةحتم عه واةقتا د  
قبل الزوج على محموع 

اةن ث سوا  اللواته تعحضن 
تعحضن للعنف او لم ي
 بم يف مضحوب 

توحص ا  أنواع العنف من قبل الزوج، المنطقف، الم  اظفالدولف،  نسبف ميويف
المعنف ا من االن ث من طحيقف 

 مع لحف ظ هحة العنف

 

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

النوع  9144102 91
 االحتم عه

نسبف الحح ل 
الذين تعحضوا 
أل د أت  ل 

العنف من قبل 
الزوحف واق  لم  

أدلا به 
 زوح تصم

ماتح يحاد نسبف 
الحح ل الذين تعحضوا 

للعنف من قبل 
الزوحف سوا    ن هذا 

العنف نفسه او 
حسد   سب م  

 اا دا الزوحف

النس   محموع قسمف ي سب ب
اللواته أادن ب ن ازواحصم 

تعحضوا للعنف  سب اا دة 
محموع النس    علىالزوحف 

الزواج  ناللواته سبق لص
 بم يف مضحوب  واادن بذلك

ال  لف التعليميف، ال  لف العمليف،   لف  الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف
 ت ل العنف، اللحو ، اي ا العمح

نفسه او حسد  او حنسه او )
 (احتم عه او اقتا د 

 ل خمس  مسح
 سنواا

 

النوع  9144191 91
 االحتم عه

نسبف المق عد 
الته تتغلص  
النس   اه 
المحلس 
  التتحيعه

ماتح يقيس نسبف 
المق عد الته تتغلص  
النس   اه المحلس 

 التتحيعه

قسمف عدد النس   اه ي سب ب
المحلس التتحيعه على عدد 

 مضحوب أعض   المحلس 
 بم يف

 ل أحبع  اداحيفسح ا   ، المنطقفالدولف نسبف ميويف
 سنواا

ماتحاا من 
التنميف 

المستدامف 
.0.01 



 

992 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

النوع  9144190 91
 االحتم عه

نسبف النس   
اللواته سبق 

لصن الزواج أو 
احاد االسحة ا د ا

الذين تعحضوا 
من قبل للعنف 

قواا اة ت ل 
 او المستوطنين

ماتح يحاد نسب 
للواته سبق النس   ا

لصن الزواج أو أ د 
احاد األسحة الذين أ

تعحضوا للعنف من 
قبل اة ت ل او 

 المستوطنين

النس    محموعقسمف ي سب ب
أو أ د أاحاد األسحة الذين 
تعحضوا للعنف من قبل 
اة ت ل او المستوطنين 

على محموع النس   او األاحاد 
 بم يف مضحوب اه األسحة 

ال  لف التعليميف، ال  لف العمليف،   لف  الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف
 اللحو 

 ل خمس  حمس
 سنواا

 

النوع  9144199 91
 االحتم عه

نسبف النس   
اللواته سبق 
لصن الزواج 

وتعحضن أل د 
 أت  ل العنف 

ماتح يحاد نسب 
النس   اللواته 

سوا   للعنف تعحضن
  ن هذا العنف نفسه 
او حسد  او حنسه 

او احتم عه او 
 اقتا د 

النس    محموعقسمف ي سب ب
اللواته سبق لصن الزواج 

وتعحضن للعنف على محموع 
النس   اللواته سبق لصن 

 بم يف مضحوب  الزواج 

ال  لف التعليميف، ال  لف العمليف،   لف  الدولف، المنطقف، الم  اظف نسبف ميويف
اللحو ، اي ا العمح، العنف من 
االخحين غيح ااحاد األسحة، م  ن 

 او حسد  نفسه) العنف، ت ل العنف
 (او حنسه او احتم عه او اقتا د 

 ل خمس  مسح
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف 
.0202 

            



 

931 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 2555:حمز الموضوع              إ ا  اا ال  م والديمقحاطيف           
ال  م  2555001 91

 والديمقحاطيف
نسبف األاحاد 

سنف  00)
 سب ( اأ ثح

وحصف نظحهم 
 من انتت ح

 الحتوة
 

يقيس نسبف ماتح 
سنف  00)األاحاد 
 سب وحصف ( اأ ثح

نظحهم من انتت ح 
 الحتوة

 

األاحاد ي سب بقسمف عدد 
الذين أا دوا ( سنف اأ ثح 00)
وحصف نظحهم من انتت ح ب

محموع األاحاد  على الحتوة
مضحوب   (سنف اأ ثح 00)

 بم يف

 ميويف نسبف
 

 ل خمس  مسح القط ع ، المنطقفالدولف
 سنواا

 

ال  م  2555002 91
 والديمقحاطيف

ألاحاد ا نسبف
سنف  00)

 سب ( اأ ثح
وحصف نظحهم 
من انتت ح 

 الفس د
 

 فنسبيقيس ماتح 
سنف  00)ألاحاد ا

 سب وحصف ( اأ ثح
نظحهم من انتت ح 

 الفس د
 

األاحاد ي سب بقسمف عدد 
الذين أا دوا ( سنف اأ ثح 00)
وحصف نظحهم من انتت ح ب

محموع األاحاد  على الفس د
مضحوب   (سنف اأ ثح 00)

  بم يف

 ل خمس  مسح القط ع ، المنطقفالدولف ميويف نسبف
 سنواا

 

ال  م  2555003 91
 والديمقحاطيف

نسبف األاحاد 
سنف  00)

 سب ( اأ ثح
وحصف نظحهم 
من انتت ح 

/ الواسطف
 الم سوبيف

 

يقيس نسبف ماتح 
سنف  00)األاحاد 
 سب وحصف ( اأ ثح

انتت ح نظحهم من 
 الم سوبيف/ الواسطف

األاحاد ي سب بقسمف عدد 
الذين أا دوا ( سنف اأ ثح 00)
وحصف نظحهم من انتت ح ب

 على الم سوبيف/ الواسطف
سنف  00)محموع األاحاد 

 مضحوب  بم يف (اأ ثح
 

 ل خمس  مسح القط ع ، المنطقفالدولف ميويف نسبف
 سنواا

 



 

930 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال  م  2555004 91
 والديمقحاطيف

الموظفين نسبف 
العموميين 

 سب وحصف 
نظحهم من 

 انتت ح الحتوة
 

يقيس نسبف ماتح 
الموظفين العموميين 
 سب وحصف نظحهم 
 من انتت ح الحتوة

 

الموظفين  ي سب بقسمف عدد
وحصف ب الذين أا دواالعموميين 

 نظحهم من انتت ح الحتوة
محموع الموظفين  على

 مضحوب  بم يف العموميين

 ل خمس  مسح ، الحنسالدححف الوظيفيف الغحبيفالضفف  ميويف نسبف
 سنواا

 

ال  م  2555005 91
 والديمقحاطيف

لموظفين ا فنسب
العموميين 

 سب وحصف 
نظحهم من 

 انتت ح الفس د
 

 فنسبيقيس ماتح 
لموظفين العموميين ا

 سب وحصف نظحهم 
 من انتت ح الفس د

 

الموظفين  ي سب بقسمف عدد
وحصف ب الذين أا دواالعموميين 

 الفس دنظحهم من انتت ح 
محموع الموظفين  على

  مضحوب  بم يف العموميين

 ل خمس  مسح ، الحنسالدححف الوظيفيف الضفف الغحبيف ميويف نسبف
 سنواا

 

ال  م  2555006 91
 والديمقحاطيف

نسبف الموظفين 
العموميين 

 سب وحصف 
نظحهم من 

انتت ح 
/ الواسطف

 الم سوبيف

يقيس نسبف ماتح 
الموظفين العموميين 
 سب وحصف نظحهم 
/ من انتت ح الواسطف

 الم سوبيف
 

الموظفين  ي سب بقسمف عدد
وحصف ب الذين أا دواالعموميين 

/ نظحهم من انتت ح الواسطف
محموع  على الم سوبيف

 الموظفين العموميين
 مضحوب  بم يف

 

 ل خمس  مسح ، الحنسالدححف الوظيفيف الضفف الغحبيف ميويف نسبف
 سنواا

 



 

939 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال  م  2555007 91
 والديمقحاطيف

معدل انتت ح 
انعدام األمن 

الغذايه 
المتوسط أو 
التديد وسط 

الس  ن، استن دا 
إلى مقي س 
المع ن ة من 
انعدام األمن 

 الغذايه

ماتح يقيس النسبف 
الميويف لألاحاد من 
الس  ن الذين ع نوا 
من انعدام األمن 

الغذايه عند مستوي ا 
خ ل  معتدلف أو  دة
تق س . الفتحة المححعيف

تدة انعدام األمن 
الغذايه، الذ  يعحف 

بأنه سمف   منف، 
ب لمقي س المححعه  

الع لمه لتححبف انعدام 
األمن الغذايه، وهو 

معي ح للقي س وضعته 
المنظمف من خ ل 

تطبيق مقي س تححبف 
انعدام األمن الغذايه 

 021اه أ ثح من 
دولف  ول الع لم، 

 9102م بد ًا من ع 

يتم حمع البي ن ا على 
مستوى الفحد أو األسحة من 

خ ل تطبيق استبي ن مقي س 
األمن الغذايه الق يم على 

تحمع . الخبحة ضمن المسح
و دة مسح األمن الغذايه 
أحوبف على األسيلف الته 

تط لب المستحيبين ب ةب غ 
عن  دوث العديد من 

التح حب والظحوف النمطيف 
األمن  المحتبطف ب نعدام

 .الغذايه

  ،والتح يبف ،دخل األسحة ،الموقع منطقفال الدولف، نسبف ميويف
 والتعليم ،والعمح ،والحنس

من  يتم ا تس به
خ ل ق عدة 

بي ن ا منظمف 
األغذيف والزحاعف 

 (FAO)الع لميف 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف
20102 



 

933 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال  م  2555008 91
 والديمقحاطيف

نسبف األتخ ص 
الذين اتالوا 

محة وا دة على 
األقل بمساول 
  ومه وداعوا 
حتوة لمساول 
  ومه، أو 
طلب منصم 

أوليك 
المساولون 

ال  وميون داع 
حتوة، خ ل 
االثنه عتح 
 تصحا الس بقف

النسبف  ماتح يقيس
الميويف لألتخ ص 
الذين داعوا حتوة 

ساول   ومه محة لم
 وا دة على األقل

أعطوا الم ل لمساول )
ه، أو هديف أو   وم

، (هديف مق بل خدمف
أو طلب منصم أوليك 

المساولون ال  وميون 
داع حتوة، خ ل 
االثنه عتح تصحًا 
الم ضيف،  نسبف 

ميويف من األتخ ص 
الذين اتالوا محة 
وا دة على األقل 

بمساول   ومه اه 
 .الفتحة نفسص 

ُي سب الماتح على أنه 
محموع عدد األتخ ص الذين 

وا دة على األقل داعوا حتوة 
إلى موظف عمومه خ ل 

االثنه عتح تصحا الم ضيف، 
أو ُطلب منصم حتوة اه الفتحة 

نفسص ، على محموع عدد 
األتخ ص الذين لديصم 
اتا ل وا د على األقل 

بمساول   ومه اه الفتحة 
 بم يف  نفسص ، مضحوب

 .سن وحنس دااعه الحت وى الدولف، المنطقف نسبف ميويف
مستوى دخل دااعه  ،نوع المساول

الت ايل العلمه لدااعه  ،الحت وى
 .الحت وى

 ل خمس  مسح
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف
110.01 



 

934 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال  م  2555009 91
 والديمقحاطيف

نسبف األعم ل 
التح حيف الته 
اتالا محة 
وا دة على 

األقل بمساول 
  ومه وداعا 

حتوة إلى 
مساول   ومه 
أو طلب منص  

أوليك 
المساولون 

ال  وميون داع 
حتوة، خ ل 
االثنه عتح 
 تصحا الس بقف

النسبف ماتح يقيس 
من التح  ا الته 
طلب منص  هديف أو 

داعف غيح حسميف عند 
االحتم ع بمساوله 

 الضحايب

يتم ا تس ب الماتح ل ل بلد، 
من خ ل النظح إلى نسبف 
التح  ا الته أح با ب 

 على ساال" نعم"
لحميع  االستط ع ب لنسبف

لماسس ا الته مت حيع مسح ا
، اإن 9111أححيا منذ ع م 

محموعف البي ن ا الن تحف لص  
ومن . أ ح م ألخذ العين ا

ثم، اإن قيمف الماتح، 
، Stataالم سوبف ب ستخدام 

تتتمل على أ ح م أخذ 
العين ا هذه و ذلك طبق ا 

 التاميم

النت ط التح ح  حنس المديح األعلى،  الدولف، المنطقف نسبف ميويف
األس سه للتح ف، الموقع دون الوطنه 

للتح ف،   لف التاديح، عدد 
 الموظفين، دححف المل يف األحنبيف

 ل خمس  مسح
 سنواا

من ماتحاا 
التنميف 

المستدامف
110.02 

ال  م  2555010 91
 والديمقحاطيف

عدد البلدان 
الته لديص  
تتحيع ا 

إ ا ييف على 
الاعيد الوطنه 

تتقيد والته 
ب لمب دئ 
األس سيف 

لإل ا  اا 
 الحسميف

عدد  يقيسماتح 
البلدان الته لديص  
تتحيع ا إ ا ييف 
وطنيف تتوااق مع 
المب دئ األس سيف 

. لإل ا  اا الحسميف
أ  عدد البلدان الته 
لديص  تتحيع إ ا يه 

يتقيد بمب دئ 
UNFOP 

البلدان الته ي تو  عدد 
ق نونص  على أ   م تحتبط 

 العتحة  لص  ب لمب دئ

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف  الدولف، المنطقف عدد
التنميف 

المستدامف
1101102 



 

931 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال  م  2555011 91
 والديمقحاطيف

عدد البلدان 
الته لديص  خطف 
إ ا ييف وطنيف 
ممولف ب ل  مل 
وقيد التنفيذ، 

ب سب مادح 
 التمويل

ماتح يقيس عدد  
 البلدان الته  من

أو ، تنفيذ استحاتيحيف
تاميم وا د أو  اه 

انتظ ح اعتم د 
االستحاتيحيف اه الع م 

 ال  له

 البلدان الته  عدد من
، أو تاميم تنفيذ استحاتيحيف

وا د أو  اه انتظ ح اعتم د 
 االستحاتيحيف اه الع م ال  له

من ماتحاا  سنويف سح ا اداحيف  ، المنطقفالدولف عدد
التنميف 

المستدامف 
1101103 

ال  م  2555012 91
 والديمقحاطيف

القيمف الدوالحيف 
لحميع المواحد 
المت  ف لتعزيز 

القدحاا 
اة ا ييف اه 
 البلدان الن ميف

قيمف  يقيس ماتح
الدوالح لحميع المواحد 

المت  ف لتعزيز 
القدحاا اة ا ييف 

 اه البلدان الن ميف إلى
تقحيحالتحيك بتأن 
 دعم اة ا  اا

PRESS) ) الذ  تم
داحته من  تاميمه وا 

لتقديم  09قبل ب حيس 
لقطف عن قيمف 

الدوالح األميح ه 
للدعم اة ا يه 
الح ح  اه الدول 

 الن ميف

تم ت ويل المب لغ الم ليف إلى 
الدوالح االميح ه ب ستخدام 

الاحف لسنف  متوسط سعح
/ االلتزام اه المتحوع

اه ال  الا الته . البحن مج
تم ايص  اةب غ عن مب لغ 

الاحف الاحف،   ن سعح 
المستخدم هو متوسط اتحة 

 السنف الم ليف

قط ع ا المس عدة اةنم ييف الحسميف،  الدولف دوالح أمحي ه
 اة ا  اا وطحيقف التمويل ومنطقف

يتم ا تس به من 
 اه خ ل التحا ف

 مح ل
 من اة ا  اا

 اه التنميف أحل
 ال  د  القحن

 والعتحين

(PARIS 21) 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
1101101 



 

934 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

ال  م  2555013 91
 والديمقحاطيف

القيمف الدوالحيف 
للمس عدة الم ليف 

بوس يل )والتقنيف 
تتمل التع ون 
بين التم ل 

والحنوب واه م  
بين بلدان الحنوب 
( والتع ون الث ثه

المحاودة للبلدان 
 الن ميف

إحم له ماتح يقيس 
المداوع ا لمحموع 
المس عداا اةنم ييف 
الحسميف والتداق ا 

الحسميف األخحى من 
 حميع الحص ا

الم ن ف لا لح بن   
القدحاا والتخطيط 

 .الوطنه

محموع تداق ا المس عدة 
اةنم ييف الحسميف والتداق ا 
الحسميف األخحى من حميع 
 الحص ا الم ن ف إلى البلدان
الن ميف لا لح بن   القدحاا 

 والتخطيط الوطنه

وع التداق ا مس عدة إنم ييف حسميف أو ن الدولف دوالح أمحي ه
 سب الحصف الم ن ف تداق ا حسميف أخحى ب

، نوع المعونف ،نوع التمويل البلد الملتقه،
 الحصف الم ن ف، القط ع

يتم ا تس به من 
منظمف  خ ل

التع ون 
االقتا د  

والتنميف
(OECD) 

من ماتحاا  سنويف
التنميف 

المستدامف 
110101 

            



 

938 

 

رمز 
  المجال

 مصدر البيانات مستوى التفصيل الجغرافية مستوى التغطية وحدة القياس  قياسالطريقة  تعريفال المؤشر الموضوع  رمز المؤشر
دورية 
 النشر

مؤشرات 
التنمية 

المستدامة 
 ورمزها

 إحصاءات األسرى والشهداء         
 4101: إ ا  اا األسحى والتصدا          حمز الموضوع          

 األسحى 4101110 41
 والتصدا 

عدد األسحى 
اه السحون 
والمعتق ا 
 االسحاييليف

ماتح يقيس عدد 
األسحى اه السحون 
 والمعتق ا االسحاييليف

محموع عدد األسحى اه 
والمعتق ا السحون 
 االسحاييليف

الحنس، العمح، مدة االعتق ل، الماهل  الدولف عدد
 العلمه

 

  سنويف اداحيفسح ا 

 
 
 


