
ةيعلسلا ةيجراخلا  ةراجتلا  . 2.1
ةبسن لّكشت  ثيح  يبظوبأ ، ةرامإ  داصتقا  يف  ةّيمهألا  نم  ريبك  ردقب  ةيعلـسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  عّتمتت 

ةبسن %23.3 ةيعلسلا  ةراجتلا  يفاص  لّكش  ماع 2018  يفف  ةرامإلل ، يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  نم  ةريبك 
هجوب داصتقالا  يف  ةـيجراخلا  ةراجتلا  هبعلت  يذـلا  يويحلا  رودـلا  سكعي  ام  يلاـمجإلا ، يلحملا  جـتانلا  نم 
ذفاـنم ربـع  تـلخد  يتـلا  ةـيطفنلا  ريغ  ةيعلــسلا  ةراـجتلا  ةـميق  نـع  تاءاـصحإ  ءزجلا  اذــه  مّدــقي  .ماـع 
ّصخت ـال  عئاـضبلا  كـلت  نأ  ىلإ  ةراـشإلا  بـجي  اـنهو  .اـهنم  تـجرخ  وأ  ةــيربلاو  ةــيرحبلاو  ةــيوجلا  يبـظوبأ 
ّصخت نأ  نكميو  لـماك ، لكـشب  يجراـخلا  ملاـعلا  عم  يبظوبأ  ةراـجت  لّـثمت  ـالو  يبظوبأ  ةراـمإ  اـهعيمج 
ذفانم ربع  ةجراخلا  وأ  ةلخادلا  يبظوبأ  ةراجت  دـصرت  مل  تانايبلا  هذـه  نأ  امك  .ىرخأ  تارامإ  عئاضبلا  ضعب 

.ىرخألا تارامإلا 

ةـنراقم ب 393.5 مهرد  رايلم  ةيعلـسلا 442.8  ةيجراخلا  ةراجتلا  ةميق  تغلب  دقف  تاءاصحإل 2018  ًاقفوو 
ةيعلـسلا تادراولا  تغلبو  .ةرتفلا  كـلت  لـالخ  تغلب 12.5 % ةداـيز  ةبـسنبو  ماـع 2017 ، يف  مهرد  راـيلم 

نم تـلّثم 23.5 % ثـيح  تادراوــلا ، مـهأ  لــقنلا " تادــعم   " تناــكو مـهرد ، راــيلم  يبـظوبأ 112.9  ةراـمإل 
تادراو ةميق  تغلب  ثيح  ةّدروملا ، لودلا  نيب  ىلوألا  ةبترملا  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  تلتحاو  .يلامجإلا 

.مهرد  رايلم  اهنم 13.0  ةرامإلا 

تناـكو مهرد ، راـيلم  لداـعي 64.4  اـم  ماـع 2018  لـالخ  ةـيطفنلا  ريغ  ةيعلـسلا  تارداـصلا  ةـميق  تغلبو 
نم تلّكـش 26.6 % ثيح  تارداـصلا ، مهأ  داوملا " هذـه  تاعونـصمو  ةـنيمث  نداـعم  ةـميرك ، راـجحأ  ؤلؤل ، "

رّدصملا لودلا  نيب  ىلوألا  ةبترملا  ةيدوعـسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  تلتحاو  .ةـيطفنلا  ريغ  تارداصلا  يلامجإ 
ماع 2018. لالخ  مهرد  رايلم  ةميقب 27.9  ةيطفن  ريغ  ًاعلس  يبظوبأ  ةرامإ  نم  تدروتسا  ثيح  اهيلإ ،

داعملا تاـئفلا  رثكأ  تناـكو  .مهرد  راـيلم  لداعي 48.1  اـم  ماع 2018  لالخ  ريدـصتلا  ةداـعإ  ةـميق  تغلبو 
ةداـعإ تّـلح  دــقو  هريدــصت ، داـعملا  يلاـمجإ  نـم  تلّكــش 35.1 % يتـلا  لـقنلا " تادـعم   " يه اهريدــصت 

.مهرد رايلم  ةميقب 15.3  ةرادصلا  يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ىلإ  ريدصتلا 

يبظوبأ1.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  تاءاصحإ 
( مهرد نويلم  )

20102015201620172018نايبلا
ةيعلسلا ةراجتلا  442,809*393,495*387,276427,960386,459يلامجإ 

ةيعلسلا تارداصلا  329,939*281,372*300,702308,620268,637عومجم 
ةيطفنلا تاجتنملاو  زاغلاو  217,400*174,893*278,105185,902140,136طفنلا 
ةيطفنلا ريغ  ةيعلسلا  11,61161,02869,15557,68064,425تارداصلا 

هريدصت 10,98661,69059,34648,79948,114داعملا 
ةيعلسلا 86,574119,339117,822112,123112,870تادراولا 

يراجتلا نازيملا  217,069*169,249*214,128189,281150,815يفاص 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةيلوا تاريدقت  * 

27  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ذفانم2.2.1 ربع  ةيعلسلا  ةراجتلا  يلامجإ  نم  ةبسنك  ةيعلسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانوكم 
يبظوبأ ةرامإ 

)%(

20102015201620172018نايبلا
ةيعلسلا ةراجتلا  100.0100.0100.0100.0100.0يلامجإ 

ةيعلسلا تارداصلا  74.5*71.5*77.672.169.5عومجم 
ةيطفنلا تاجتنملاو  زاغلاو  49.1*44.4*71.843.436.3طفنلا 
ةيطفنلا ريغ  ةيعلسلا  3.014.317.914.714.5تارداصلا 

هريدصت 2.814.415.412.410.9داعملا 
ةيعلسلا 22.427.930.528.525.5تادراولا 

يراجتلا نازيملا  49.0*43.0*55.344.239.0يفاص 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 

يلامجإلا3.2.1 يلحملا  جتانلا  نم  ةبسنك  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيجراخلا  ةراجتلا  تارشؤم 
ةيراجلا راعسألاب 

)%(

20102015201620172018نايبلا
ةيعلسلا ةراجتلا  47.6*48.4*60.555.050.8يلامجإ 

ةيعلسلا تارداصلا  35.4*34.6*47.039.635.3عومجم 
ةيطفنلا تاجتنملاو  زاغلاو  23.4*21.5*43.523.918.4طفنلا 
ةيطفنلا ريغ  ةيعلسلا  1.87.89.17.16.9تارداصلا 

هريدصت 1.77.97.86.05.2داعملا 
ةيعلسلا 13.515.315.513.812.1تادراولا 

يراجتلا نازيملا  23.3*20.8*33.524.319.8يفاص 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 

،لكشلا 1.2.1 يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  تاءاصحإ 
2018

ةيطفنلا. ريغ  تارداصلا 

هريدصت. داعملا 

تادراولا.

28.6%

21.3%

50.1%
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4.2.1، قسنملا ماظنلا  ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإل  ةيطفنلا  ريغ  علسلل  يراجتلا  نازيملا 
2018
( مهرد نويلم  )

هريدصتتارداصلافصولا يراجتلاتادراولاداعملا  نازيملا 

-64,425.148,114.2112,870.0330.8عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
-2,390.3343.72,854.7120.6ةيناويحلا

ةيتابن 623.22,025.72,389.4259.5تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

568.610.1336.6242.1ةيتابن

لئاوس تابورشم ، ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو 3,759.01,033.82,057.92,735.0ةيلوحك 

ةيندعم -544.8121.05,421.14,755.3تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  -4,153.64,238.69,509.01,116.8تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
10,910.01,178.04,211.67,876.4هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  4.4158.663.299.8تاناويحلا 

فانصأ نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو رصحلا  157.7288.7183.9262.4يتعانص 

قرو تالضفو  تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  1,329.2241.31,217.2353.3قروو 

اهتاعونصمو ةيجيسن  394.22,438.1716.02,116.3داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  4.1446.0109.0341.1راهزأ 

تاجتنم اكيم ، رجح ، نم  تاعونصم 
هتاعونصم جاجز و  فزخ ، -1,047.0286.51,381.447.8نم 

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  17,143.3492.25,267.512,367.9تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  -16,986.43,173.221,554.21,394.6نداعم 
توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو -3,020.210,616.321,763.68,127.2ةروصلاو 

لقن -802.116,873.126,495.58,820.3تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  -79.81,136.62,244.01,027.6تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 0.00.00.00.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  499.4936.6896.0540.0علس 

عطقو تاعومجملل  عطق  ةينف ، فحت 
-7.72,076.04,198.12,114.4ةيرثأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ذفانم5.2.1 ربع  ةيعلسلا  تادراولل  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا  يلامجإ  ةيطغت  ةبسن 
قسنملا ماظنلا  ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإ 

)%(

20102015201620172018فصولا

26.1102.8109.195.499.7عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
7.092.772.968.595.8ةيناويحلا

ةيتابن 4.4141.3150.5106.1110.9تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

47.4328.0170.7137.8171.9ةيتابن

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  13.2220.8265.1234.7232.9لئاوس 

ةيندعم 2.831.630.417.412.3تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  23.997.4104.4105.288.3تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
52.8183.2400.5288.2287.0هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  88.0497.2354.9357.1258.0تاناويحلا 

فانصأ نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو رصحلا  19.9157.8171.3139.1242.7يتعانص 

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  30.6111.3110.2102.2129.0قرو ،

اهتاعونصمو ةيجيسن  160.1798.2658.9521.8395.6داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  63.21,323.9671.0547.6413.0راهزأ 

، اكيم رجح ، نم  تاعونصم 
جاجز و فزخ ، نم  تاجتنم 

هتاعونصم
22.3135.2101.789.896.5

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  8.5553.2506.6356.7334.8تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  11.3101.997.294.493.5نداعم 
توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو 26.058.547.745.962.7روصلاو 

لقن 34.253.550.359.466.7تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  11.041.143.946.154.2تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 12.90.00.00.00.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  21.1144.2122.9144.2160.3علس 

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 572.2549.7519.513.249.6عطقو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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يبظوبأ6.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلل  ةيسيئرلا  تارشؤملا 
( مهرد نويلم  )

ةيطفنلا ريغ  20102015201620172018تارداصلا 

11,610.861,027.969,155.357,680.464,425.1عومجملا

ماخ ةيعارز  21.395.595.549.1124.9داوم 
ةيئاذغلا 504.610,097.18,399.27,220.57,309.2تارداصلا 

ةيليوحتلا 10,321.130,649.432,024.224,886.728,776.3تاعانصلا 
نداعملاو 737.76,859.57,938.89,764.310,849.0تاماخلا 

26.113,326.320,697.615,759.917,365.6ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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ماظنلا7.2.1 ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
قسنملا

( مهرد نويلم  )

20102015201620172018فصولا

11,610.861,027.969,155.357,680.464,425.1عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
112.32,200.81,813.11,838.12,390.3ةيناويحلا

ةيتابن 60.02,158.01,664.5994.3623.2تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

154.51,283.5746.4564.3568.6ةيتابن

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  181.14,467.54,186.73,832.03,759.0لئاوس 

ةيندعم 35.9859.9765.8605.6544.8تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  509.04,284.83,724.73,562.44,153.6تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
2,147.88,452.115,320.610,927.410,910.0هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  1.46.54.02.94.4تاناويحلا 

فانصأ نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو رصحلا  11.583.488.564.5157.7يتعانص 

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  188.5966.0888.8863.11,329.2قرو ،

اهتاعونصمو ةيجيسن  65.6781.8498.9464.5394.2داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  9.115.99.04.54.1راهزأ 

، اكيم رجح ، نم  تاعونصم 
جاجز و فزخ ، نم  تاجتنم 

هتاعونصم
399.01,371.51,034.1840.51,047.0

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  12.313,202.720,454.315,397.817,143.3تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  1,414.414,569.913,532.214,310.116,986.4نداعم 
توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو 553.44,279.52,832.72,205.63,020.2روصلاو 

لقن 5,699.41,381.21,014.8575.8802.1تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  8.376.1107.796.279.8تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 35.80.00.00.00.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  10.1577.2437.6516.1499.4علس 

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 1.69.531.114.97.7عطقو 

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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داوملا8.2.1 مادختسا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
( مهرد نويلم  )

ريغ ةيعلسلا  تارداصلا 
20102015201620172018ةيطفنلا

11,610.861,027.969,155.357,680.464,425.1عومجملا

ةيلامسأرلا 5,765.93,157.12,258.91,373.42,309.7علسلا 
ةطيسولا 5,240.445,142.656,154.447,059.751,699.0علسلا 

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  604.512,728.210,742.09,247.310,416.4علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةرامإ9.2.1 ذفانم  ربع  ةينقتلاو  ةيعادبإلا  علسلا  نم  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
يبظوبأ

( مهرد نويلم  )

ريغ ةيعلسلا  تارداصلا 
20102015201620172018ةيطفنلا

138.12,318.11,804.9923.12,298.1عومجملا

ةيعادبإلا 62.4993.2796.6387.0612.6علسلا 
تامولعملا ايجولونكت  علس 

1.419.211.933.6624.4تالاصتالاو

ةيلاعلا ةينقتلا  تاذ  74.31,305.7996.4502.41,061.1علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةراقلا10.2.1 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

57,680.4100.064,425.1100.0عومجملا

1,952.33.42,786.54.3ايقيرفأ
43,724.175.850,463.178.3ايسآ

ايسونايقوأو 46.50.1119.50.2ايلارتسأ 
9,334.016.27,731.012.0ابوروأ

ةيلامشلا 2,599.64.53,226.15.0اكيرمأ 
ةيبونجلا 23.90.098.90.2اكيرمأ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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11.2.1( يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا   ) نييراجتلا ءاكرشلا  مهأ 
( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

57,680.4100.064,425.1100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  17,435.930.227,931.243.4ةكلمملا 
7,336.812.75,449.68.5ارسيوس

4,070.87.14,565.27.1تيوكلا
4,129.27.23,528.55.5نيصلا

نيرحبلا 1,830.53.22,991.04.6ةكلمم 
ةيكيرمالا ةدحتملا  2,384.64.12,906.64.5تايالولا 

1,777.53.12,474.73.8دنهلا
1,602.42.81,950.43.0نامع
1,390.42.41,733.82.7ندرألا

1,014.71.81,217.01.9ادنلوه
14,707.825.59,677.115.0ىرخأ

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

نواعتلا12.2.1 سلجم  لود  ىلإ  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
يجيلخلا

( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

27,861.6100.037,437.8100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  17,435.962.627,931.274.6ةكلمملا 
4,070.814.64,565.212.2تيوكلا

نيرحبلا 1,830.56.62,991.08.0ةكلمم 
1,602.45.81,950.45.2نامع
2,922.110.50.00.0رطق

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

لقنلا13.2.1 ةليسو  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
( مهرد نويلم  )

لقنلا ةليسو 
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

57,680.4100.064,425.1100.0عومجملا

15,982.527.717,705.627.5يرحب
26,021.645.128,498.944.2يرب

15,676.327.218,220.528.3يوج

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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.ليمرب راـيلم  يبـظوبأ 0.48  ةراـمإ  ذـفانم  ربـع  ماـخلا  طـفنلا  تارداـص  تغلب  ماع 2018  تاءاـصحإل  اـقفو 
، ةراـمإلل ماـخلا  طـفنلا  تارداـص  يلاـمجإ  نم  يـسيئرلا 31.4 % دروتـسملا  اـهرابتعاب  ناـبايلا  ةـصح  تغلب 

ىلوألا ةـبترملا  ادـنلوه  تلتحاو  .ةرركملا  ةـيلورتبلا  تاجتنملا  نم  يرتم  نط  نويلم  ةرامإلا 30.2  تردصو 
%. ةبسنب 13.0 نابايلا  اهتلت  تغلب 14.7 % ةبسنب  تاجتنملا  هذهل  ةدروتسملا  لودلا  ةمئاق  يف 

طسوتمب ماع 2018 ، يف  بعكم  مدـق  رايلم  ةرامإلا 788.8  هدروتـست  يذلا  يعيبطلا  زاغلا  مجح  غلب  دـقو 
.بعكم مدق  رايلم  هرادقم 2.2  يموي 

ةدروتسملا14.2.1 لودلا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  نم  ماخلا  طفنلا  تارداص 
( ليمرب فلأ  )

ةدروتسملا لودلا 
*2017*2018

%ةيمكلا%ةيمكلا

480,467.0100.0477,587.1100.0عومجملا

150,657.231.4149,815.931.4نابايلا
75,129.815.679,809.316.7دنهلا

ةيبونجلا 46,983.79.849,118.710.3ايروك 
28,759.16.044,300.09.3نيصلا

51,848.510.837,690.47.9ةروفاغنس
35,333.77.435,084.77.3ناتسكاب
19,373.24.018,679.13.9ناويات
5,115.21.15,138.11.1شيدالجنب
6,445.61.34,601.91.0ادناليزوين
3,795.00.83,565.90.7نيبلفلا

اقيرفأ 2,475.20.53,439.80.7بونج 
1,396.80.32,999.10.6ايزيلام
990.70.21,185.10.2امروب
52,163.210.942,159.18.8ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 
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ةدروتسملا15.2.1 لودلا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  نم  ةرركملا  ةيلورتبلا  تاجتنملا  نم  تارداصلا 
( يرتم نط  )

ةدروتسملا لودلا 
*2017*2018

%ةيمكلا%ةيمكلا
32,480,500.8100.030,197,305.1100.0عومجملا

3,903,489.712.04,432,674.914.7ادنلوه
4,628,268.014.23,935,148.913.0نابايلا

ةيبونجلا 3,386,314.110.43,332,405.311.0ايروك 
3,805,732.911.72,810,017.69.3نيصلا

2,459,373.37.62,550,704.88.4ةروفاغنس
ةيكيرمألا ةدحتملا  1,014,177.43.12,473,312.08.2تايالولا 

1,274,499.13.91,273,013.94.2ناويات
ةيبونجلا 1,119,966.13.41,020,531.23.4ايقيرفأ 

188,869.50.6781,000.42.6نامع
226,273.90.7754,559.12.5قيبنزوم
359,788.71.1622,822.62.1دنليات
3,514,359.810.8601,945.92.0دنهلا

995,044.23.1578,400.31.9اينيك
588,721.91.8528,366.81.7اسنرف
41,686.20.1509,717.31.7ليزاربلا

20,962.00.1455,001.61.5رصم
41,684.00.1394,635.71.3ايلارتسا

552,244.01.7392,955.01.3ايزيلام
وغوت 0.00.0363,878.01.2ةيروهمج 

0.00.0352,797.81.2اكيجلب
ةدحتملا 0.00.0349,758.41.2ةكلمملا 

0.00.0303,215.91.0اينابسا
139,878.60.4262,206.60.9نيتنجرألا
57,621.10.2199,425.20.7ندرألا

اينازنت 135,270.30.4184,067.30.6ةيروهمج 
4,026,275.912.4734,742.62.4ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 
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يبظوبأ16.2.1 ةرامإل  يعيبطلا  زاغلا  تادراو 
( بعكم مدق  نويلم  )

20102015201620172018نايبلا

تادراولا 794,786.0768,357.0773,366.0754,530.0788,792.0مجح 

يمويلا 2,178.02,105.02,119.02,067.02,161.0طسوتملا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

يبظوبأ17.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا  تارشؤم  مهأ 
( مهرد نويلم  )

اهريدصت داعملا  20102015201620172018علسلا 

10,985.961,690.359,345.748,798.748,114.2عومجملا

ماخ ةيعارز  24.4289.8302.6205.5232.8داوم 
ةيئاذغ 109.33,128.93,175.32,546.53,359.1داوم 

ةيليوحتلا 10,374.354,868.948,688.843,310.243,445.1تاعانصلا 
نداعملاو 21.0428.9309.4223.0436.9تاماخلا 

456.92,973.76,869.52,513.5640.2ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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قسنملا18.2.1 ماظنلا  ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا 
( مهرد نويلم  )

20102015201620172018فصولا

10,985.961,690.359,345.748,798.748,114.2عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
20.7428.2303.5263.1343.7ةيناويحلا

ةيتابن 65.01,935.41,528.51,266.52,025.7تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

1.118.514.013.810.1ةيتابن

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  28.4886.21,494.61,094.21,033.8لئاوس 

ةيندعم 31.9347.2261.5179.4121.0تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  469.86,643.65,744.24,866.84,238.6تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
124.12,029.81,559.91,253.11,178.0هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  60.3462.9400.2282.8158.6تاناويحلا 

، نيلف هتاعونصمو ،  بشخ 
لالسلاو رصحلا  يتعانص  85.7379.9300.0274.4288.7فانصأ 

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  229.1298.1271.9270.0241.3قرو 

اهتاعونصمو ةيجيسن  1,373.06,919.95,404.84,221.92,438.1داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  65.62,082.31,567.9839.9446.0راهزأ 

، اكيم رجح ، نم  تاعونصم 
جاجز و فزخ ، نم  تاجتنم 

هتاعونصم
46.5598.7528.2385.4286.5

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  5.63,162.47,007.22,305.6492.2تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  376.04,889.13,826.33,238.63,173.2نداعم 
توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو 5,837.114,678.112,716.610,577.410,616.3ةروصلاو 

لقن 1,383.713,207.513,838.415,309.816,873.1تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  176.11,125.21,116.7893.61,136.6تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 18.20.00.00.00.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  143.11,162.61,088.81,016.3936.6علس 

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 445.0434.5372.2245.92,076.0عطقو 

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  38



داوملا19.2.1 مادختسا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا 
( مهرد نويلم  )

اهريدصت داعملا  20102015201620172018علسلا 

10,985.961,690.359,345.748,798.748,114.2عومجملا

ةيلامسأرلا 4,651.310,996.28,490.86,746.66,363.7علسلا 
ةطيسولا 2,893.423,904.226,072.119,901.316,538.5علسلا 

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  3,441.226,789.824,782.822,150.725,212.0علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يبظوبأ20.2.1 ةراما  ذفانم  ربع  ةينقتلاو  ةيعادبإلا  علسلا  نم  هريدصت  داعملا 
( مهرد نويلم  )

اهريدصت داعملا  20102015201620172018علسلا 

7,713.79,743.010,261.08,946.811,028.0عومجملا

ةيعادبإلا 481.42,119.11,928.21,167.32,725.0علسلا 
تامولعملا ايجولونكت  علس 

3,651.73,102.32,852.12,867.12,722.8تالاصتالاو

ةيلاعلا ةينقتلا  تاذ  3,580.64,521.55,480.74,912.45,580.2علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةراقلا21.2.1 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا 
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

48,798.7100.048,114.2100.0عومجملا

963.72.01,284.22.7ايقيرفأ
44,290.490.843,008.489.4ايسآ

ايسونايقوأو 17.60.011.30.0ايلارتسأ 
3,273.96.73,593.47.5ابوروأ

ةيلامشلا 147.40.3184.60.4اكيرمأ 
ةيبونجلا 105.70.232.30.1اكيرمأ 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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22.2.1( يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا   ) نييراجتلا ءاكرشلا  مهأ 
( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

48,798.7100.048,114.2100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  16,714.034.315,317.031.8ةكلمملا 
6,976.414.36,644.013.8تيوكلا

نيرحبلا 4,085.68.44,455.09.3ةكلمم 
3,444.07.12,736.85.7نيصلا
1,005.72.11,944.44.0ايناملأ

1,601.03.31,314.32.7نامع
1,302.82.71,177.82.4ندرألا
664.91.41,161.82.4نميلا

ةدحتملا 926.21.9881.31.8ةكلمملا 
470.71.0651.01.4دنهلا
11,607.323.811,830.724.6ىرخأ

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يجيلخلا23.2.1 نواعتلا  سلجم  لود  ىلإ  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  هريدصت  داعملا 
( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

33,429.5100.027,730.2100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  16,714.050.015,317.055.2ةكلمملا 
6,976.420.96,644.024.0تيوكلا

نيرحبلا 4,085.612.24,455.016.1ةكلمم 
1,601.04.81,314.34.7نامع
4,052.412.10.00.0رطق

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

لقنلا24.2.1 ةليسو  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا 
( مهرد نويلم  )

لقنلا ةليسو 
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

48,798.7100.048,114.2100.0عومجملا

5,684.111.69,455.019.7يرحب
28,126.057.623,578.249.0يرب

14,988.630.715,080.931.3يوج

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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يبظوبأ25.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا  تارشؤم  مهأ 
( مهرد نويلم  )

ةيعلسلا 20102015201620172018تادراولا 

86,573.7119,339.5117,822.0112,122.7112,870.0عومجملا

ةيعارز ماخ  365.4468.8422.0490.0707.8داوم 
ةيئاذغ 6,540.08,505.37,569.77,671.17,570.6داوم 

ةيليوحتلا 73,931.694,098.691,498.884,067.983,029.6تاعانصلا 
نداعملاو 4,861.012,065.911,898.613,726.214,739.6تاماخلا 

875.74,200.96,432.86,167.56,822.3ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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قسنملا26.2.1 ماظنلا  ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

20102015201620172018فصولا

86,573.7119,339.5117,822.0112,122.7112,870.0عومجملا
ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 

1,891.82,836.42,902.13,067.82,854.7ةيناويحلا

ةيتابن 2,816.52,897.82,121.72,130.02,389.4تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

328.3396.9445.5419.6336.6ةيتابن

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  1,581.92,424.22,142.92,098.52,057.9لئاوس 

ةيندعم 2,456.33,817.83,373.94,506.65,421.1تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  4,102.711,217.99,070.98,014.59,509.0تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
4,303.75,722.44,214.44,226.04,211.6هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  70.194.4113.980.063.2تاناويحلا 

، نيلف هتاعونصمو ،  بشخ 
لالسلاو رصحلا  يتعانص  489.0293.5226.8243.5183.9فانصأ 

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  1,364.11,136.11,053.11,109.21,217.2قرو 

اهتاعونصمو ةيجيسن  898.5964.8896.0898.2716.0داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  118.1158.5235.0154.2109.0راهزأ 

، اكيم رجح ، نم  تاعونصم 
جاجز و فزخ ، نم  تاجتنم 

هتاعونصم
2,002.01,457.51,536.41,365.91,381.4

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  210.52,958.15,421.24,962.65,267.5تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  15,780.319,104.217,859.218,581.721,554.2نداعم 
ةعاذإ ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو ةروصلاو  24,553.632,395.232,594.227,872.121,763.6توصلا 

لقن 20,704.127,256.629,503.526,761.426,495.5تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  1,681.02,919.52,791.62,147.22,244.0تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 418.10.10.0451.70.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  725.01,206.71,241.91,062.3896.0علس 

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 78.080.877.61,969.74,198.1عطقو 

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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داوملا27.2.1 مادختسا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

ةيعلسلا 20102015201620172018تادراولا 

86,573.7119,339.5117,822.0112,122.7112,870.0عومجملا

ةيلامسأرلا 16,369.620,147.118,930.814,381.912,642.0علسلا 
ةطيسولا 49,393.871,655.274,234.068,490.467,978.6علسلا 

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  20,810.327,537.124,657.129,250.532,249.3علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يبظوبأ28.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  ةينقتلاو  ةيعادبإلا  علسلا  نم  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

ةيعلسلا 20102015201620172018تادراولا 

10,883.012,982.015,362.018,900.918,734.1عومجملا

ةيعادبإلا 1,076.01,085.6970.52,890.04,815.5علسلا 
تامولعملا ايجولونكت  علس 

2,048.72,156.72,009.22,211.32,774.4تالاصتالاو

ةيلاعلا ةينقتلا  تاذ  7,758.29,739.712,382.313,799.611,144.2علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةراقلا29.2.1 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

112,122.7100.0112,870.0100.0عومجملا

5,595.15.07,640.26.8ايقيرفأ
54,259.348.457,537.551.0ايسآ

ايسونايقوأو 2,475.22.23,216.42.8ايلارتسأ 
29,564.726.427,728.124.6ابوروأ

ةيلامشلا 18,124.716.214,227.112.6اكيرمأ 
ةيبونجلا 2,103.71.92,520.72.2اكيرمأ 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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30.2.1( يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا   ) نييراجتلا ءاكرشلا  مهأ 
 ( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

112,122.7100.0112,870.0100.0عومجملا

ةيكيرمألا ةدحتملا  16,949.815.113,019.211.5تايالولا 
ةيدوعسلا ةيبرعلا  11,928.110.612,685.611.2ةكلمملا 

10,221.09.111,471.710.2نابايلا
5,422.64.87,633.66.8نيصلا

5,549.84.96,272.95.6اسنرف
ةيبونجلا 6,332.85.65,980.45.3ايروك 

3,508.93.15,499.24.9دنهلا
6,004.85.45,344.44.7ايناملأ

ةيطارقميدلا وغنوكلا  2,981.92.74,849.44.3ةيروهمج 
ةدحتملا 4,566.84.13,241.82.9ةكلمملا 

38,656.334.536,871.932.7ىرخأ

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يجيلخلا31.2.1 نواعتلا  سلجم  لود  نم  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  تادراولا  ةميق 
( مهرد نويلم  )

ةردصملا لودلا 
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

16,072.3100.016,986.3100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  11,928.174.212,685.674.7ةكلمملا 
1,451.39.01,894.811.2نامع

نيرحبلا 1,671.910.41,814.710.7ةكلمم 
639.84.0591.23.5تيوكلا

381.22.40.10.0رطق

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

لقنلا32.2.1 ةليسو  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

لقنلا ةليسو 
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

112,122.7100.0112,870.0100.0عومجملا

63,048.156.264,840.657.4يرحب
18,188.616.217,408.915.4يرب

30,886.127.530,620.527.1يوج

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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