
ةماعلا ةموكحلا  ةيلام   5.1
تاـقفنو تاداريـإل  يبـسنلا  عيزوتلا  لـصفلا  اذـه  يف  ةدراوـلا  ةـماعلا  ةـموكحلا  ةـيلام  تاءاـصحإ  نمـضتت 

ماعب ةنراقم  ماع 2018  لالخ  ةبـسنب 21.6 % تاداريإلا  عافترا  ىلإ  تانايبلا  ريـشتو  .يبظوبأ  ةرامإ  ةموكح 
تعفترا امك  .ةيبيرضلا  تادئاعلاو  ةيلورتبلا  تاداريإلا  يف  عافترالا  ىلإ  يـسيئر  لكـشب  كلذ  ىزعيو  . 2017

ةنراقم بـ ماع 2018  لالخ  هتبـسن 86.3 % ام  هلكـشم  ةماعلا  تاقفنلا  يلامجإ  نم  ةيراجلا  تاقفنلا  ةصح 
بتاورلاو روجألاو  تامدـخلاو ، علـسلاو  ةـيراجلا ، تاليوحتلا  نم  لك  تمهاـس  ثيح  ماع 2017 . لـالخ  % 85.8

دق اهتاذ  ةرتفلا  يفو  ماع 2018. يف  تاـقفنلا  يلاـمجإ  نم  يلاوتلا  ىلع  و21.4 % % 20.1 ةبسنب 44.8 ،%
و ماـع 2017  لـالخ  % 14.2 ةـماعلا   تاـقفنلا  يلاـمجإ  نم  ةيلامـسأرلا  تاـقفنلا  ةـمهاسم  ةبـسن  تلكش 
، ةـيموكحلا عيراشملا  ىلع  يريوطتلا  قافنإلاو  ةيلامـسأرلا ، تاليوحتلا  تمهاـسو  ماع 2018 . لـالخ  % 13.7

يلاــمجا نـم  يلاوـتلا  ىلع  و0.7 % % 3.3 ةبـسنب 9.7 ، % تامدـخلاو  علـسلا  ىلع  يلامــسأرلا  قاـفنإلاو 
ماع 2018. يف  تاقفنلا 

يبظوبأ1.5.1 ةموكح  تاداريإل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

2018*2011201520162017نايبلا

100.0100.0100.0100.0100.0عومجملا

ةيبيرض تادئاعو  ةيلورتب  90.661.128.847.056.1تاداريإ 
رئاودلل ةيراجلا  6.514.47.56.83.9تاداريإلا 

ةيلامسأرلا 2.924.463.746.240.1تاداريإلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

ىتحو 2017 ةينمزلا 2014  ةسلسلل  ةيلامسأرلا  تاداريالا  تاءاصحا  حيقنت  مت  يبظوبأ ، ءاصحالا  زكرمب  ةدمتعملا  حيقنتلا  ةسايس  بجومب  ةظحالم : 
ردصملا تانايبل  قفو 

2018لكشلا 1.5.1 يبظوبأ ، ةموكح  تاداريإل  ةيبسنلا  ةيمهألا 

ةيبيرض. تادئاعو  ةيلورتب  تاداريإ 

رئاودلل. ةيراجلا  تاداريإلا 

ةيلامسأرلا. تاداريإلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

56.1%

3.9%

40.1%
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يبظوبأ2.5.1 ةموكحل  ةماعلا  تاقفنلل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

2018*2011201520162017نايبلا

100.0100.0100.0100.0100.0عومجملا

ةيراجلا 66.280.882.585.886.3تاقفنلا 
بتاورلاو 10.816.018.020.921.4روجألا 

تامدخلاو 11.413.013.119.720.1علسلا 
ةيراجلا 44.051.851.445.144.8تاليوحتلا 
ةيلامسأرلا 33.819.217.514.213.7تاقفنلا 

عيراشملا ىلع  يريوطتلا  قافنإلا 
9.76.66.44.33.3ةيموكحلا

علسلا ىلع  يلامسأرلا  قافنإلا 
0.70.20.81.00.7تامدخلاو

ةيلامسأرلا 23.412.410.38.99.7تاليوحتلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

عونلا3.5.1 بسح  يبظوبأ  ةموكحل  ةماعلا  تاقفنلل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

2011201520162017*2018

تاقفنلا 100.0100.0100.0100.0100.0يلامجإ 

ةرركتملا رئاودلا  26.834.932.338.336.4تافورصم 
ريوطتلا 9.76.66.44.33.3تافورصم 

ةموكحلا تاقفن  يف  ةمهاسملا 
30.932.03538.439.1ةيداحتالا

ضورقلاو 25.723.521.715.217.1تادعاسملا 
ةيلامسأر 6.93.04.23.94.0تاعوفدم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

2018لكشلا 2.5.1 عونلا ، بسح  يبظوبأ  ةموكحل  ةماعلا  تاقفنلل  ةيبسنلا  ةيمهألا 

ةرركتملا. رئاودلا  تافورصم 

ريوطتلا. تافورصم 

ةموكحلا. تاقفن  يف  ةمهاسملا 
ةيداحتالا

ضورقلاو. تادعاسملا 

ةيلامسأر. تاعوفدم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

36.4%

3.3%

39.1%

17.1%

4.0%
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