
ةيلاملا تاءاصحإلا   4.1
ومنلا ةـيلمع  يف  يويح  ًارود  بعلت  يتلا  ةـمهملا  ةـيجاتنإلا  ةطـشنألا  نم  ةـيلاملا  ةـطاسولا  طاشن  دـعي 

.ةيداصتقالا ةطشنألا  يقابل  ةكرحملا  ةطشنألا  دحأ  ّدعيو  يبظوبأ ، ةرامإ  يف  يداصتقالا 

تاءاصحإ لمـشي  ثيح  ةيلاملا ، ةطاسولا  طاشن  تارـشؤم  مهأ  لوانتت  تانايب  ىلع  لصفلا  اذه  يوتحيو 
.ةيلاملا قاروألل  يبظوبأ  قوس  تارشؤم  مهأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيلاملا ، تاسسؤملاو  كونبلا  حسم  نم 

ددع دوجو  نم  مغرلا  ىلع  يبظوبأ  يف  ةيلاملا  ةـطاسولا  طاشن  ىلع  ةلجـسملا  كونبلا  ترطيـس  دـقو 
تاســسؤمو ةـيراكتحالا  تاداـحتالاو  ةـضباقلا  تاكرــشلا  لـثم  ةيفرــصملا  ريغ  ةـيلاملا  تاســسؤملا  نـم 

، ةـيجراخ فراـصمل  عورف  وأ  ةـعبات  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةلجـسملا  فراـصملا  مظعم  دـعتو  .يلاـملا  ريجأـتلا 
اهرقم اـهنم  ةتـس  ًافرـصم ، لداـعي 49  اـم  ربمـسيد 2018  يف 31  ةلجـسملا  فراـصملا  ددـع  غـلب  ثـيح 

.يبظوبأ يسيئرلا 

يف مهرد  رايلم  تغلب 39.6  يتلاو  ةلوادتملا  مهـسألا  ةميق  اضيأ  يئاصحإلا  باتكلا  نم  مسقلا  اذه  زربي 
ةبسنب ماع 2018  لالخ  ةيلاملا  قاروألل  يبظوبأ  قوس  يف  مهـسألل  ةيقوسلا  ةميقلا  تعفترا  ماع 2018 .

ماعب 2017. ةنراقملاب  %، 16.0

نيمأتلاو1.4.1 ةيلاملا  طاشنل  ةيسيئرلا  تارشؤملا 

2018*201520162017تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا  ةصح 
 )%( ةيراجلا راعسألاب  8.89.69.28.4يلامجإلا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  13.614.113.914.0يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  10.811.510.89.8يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.40.50.30.3يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 13,06913,62912,32513,174تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيلاملا2.4.1 قاروألل  يبظوبأ  قوس  تاءاصحإ  مهأ 

20112015201620172018تارشؤملا
ةجردملا ةيلحملا  تاكرشلا  6465656667ددع 
ةجردملا ةيبنجألا  تاكرشلا  33333ددع 

( مهرد رايلم   ) ةيقوسلا 262.0411.0444.2457.3528.5ةميقلا 
جتانلا نم  ةيقوسلا %(  ةميقلا 

( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  30.952.858.456.256.8يلحملا 

رايلم  ) ةلوادتملا مهسألا  ةميق 
( 24.960.249.048.139.6مهرد

نم ةلوادتملا %(  مهسألا  ةميق 
راعسألاب يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 

( ةيراجلا
2.97.76.45.94.3

ددع  )%() مهسألا نارود  لدعم 
ددع ةلوادتملا /  ةيلحملا  مهسألا 

( ةردصملا ةيلحملا  مهسألا 
24.332.033.726.214.0

قاروألل يبظوبأ  قوس  رشؤم 
( ةطقن  ) 2,4024,3074,5464,3984,915ةيلاملا

ةيلاملا قاروألل  يبظوبأ  قوس  يبظوبأ ، ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا

3.4.12018 يبظوبأ ، ةرامإ  يف  يسيئرلا  اهزكرم  عقي  يتلا  كونبلا  تاءاصحإ 

لوألاتارشؤملا يناثلاعبرلا  ثلاثلاعبرلا  عبارلاعبرلا  عبرلا 
عقي يتلا  كونبلل  يفاصلا  لخدلا 

يبظوبأ ةرامإ  يف  يسيئرلا  اهزكرم 
( مهرد نويلم  )

7,8868,7357,1198,565

نيلماعلا تاضيوعت  نم  لماعلا  بيصن 
يف يسيئرلا  اهزكرم  عقي  يتلا  كونبلل 

( مهردلاب  ) يبظوبأ ةرامإ 
41,05743,26443,01441,590

يزكرملا تارامإلا  فرصم   : ردصملا
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