
قالطلاو جاوزلا 
اهتاءاصحإ بسحو  يبظوبأ  ، ةرامإ  ءاـضقلا -  ةرئاد  نع  ةرداـصلا  جاوزلا  دوقع  ددـع  قفو  تاـجيزلا  بسحت 

ام يف  افرط  تانطاوملا  تناك  دقو  ادقع ، هعومجم 5,467  ام  ماع 2018  لالخ  ةديدجلا  جاوزلا  دوقع  تغلب 
لداعي اـم  ماـع 2018  لـالخ  يبظوبأ  ةراـمإ  يف  جاوزلا  دـنع  رمعلا  طيـسو  غلب  دـقو  ادـقع ، هعومجم 3,028 

يف اضيأ  اهنم  لّجـسملا  ددـعلا  قفو  قالطلا  تالاح  بسحت  امك  .ثاـنإلل  ةنـس  روكذلل و 26.1  ةنـس   29.1
افرط تانطاوملا  تناكو  ةلاح ، هتاذ 2,025  ماعلل  قالطلا  تالاح  تغلب  دقو  يبظوبا ، ةرامإ  ءاضقلا -  ةرئاد 

.قالط ةلاح  يف 1,047 

عونلا 2018لكشلا 4.2.3 بسح  نينطاوملل  جاوزلا  دنع  رمعلا  طيسو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

روكذ ثانإ
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عونلاو20.2.3 ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ةلجسملا  جاوزلا  دوقع 
( جاوز دوقع  )

عونلاو ةيسنجلاو  2015201620172018ةقطنملا 
يبظوبأ 6,0375,8925,7035,467ةرامإ 

نونطاوم
3,7893,6983,7183,477روكذ
3,4033,3273,2543,028ثانإ

نينطاوم ريغ 
2,2482,1941,9851,990روكذ
2,6342,5652,4492,439ثانإ

يبظوبأ 3,5573,4103,3493,237ةقطنم 
نونطاوم
1,9731,9061,9441,844روكذ
1,7121,6681,6281,538ثانإ

نينطاوم ريغ 
1,5841,5041,4051,393روكذ
1,8451,7421,7211,699ثانإ

نيعلا 2,2732,2992,1382,013ةقطنم 
نونطاوم
1,6311,6531,5891,447روكذ
1,5251,5191,4561,319ثانإ

نينطاوم ريغ 
642646549566روكذ
748780682694ثانإ

ةرفظلا 207183216217ةقطنم 
نونطاوم
185139185186روكذ
166140170171ثانإ

نينطاوم ريغ 
22443131روكذ
41434646ثانإ

ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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21.2.32018 ةقطنملاو ،  عونلاو  ةيسنجلا  بسح  جاوزلا  دنعرمعلا  طيسو 
( تاونسلاب )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا عومجملا 

29.928.028.129.1روكذ
26.925.024.826.1ثانإ

نونطاوم
28.327.128.027.7روكذ
25.024.224.824.6ثانإ

نينطاوم ريغ 
31.530.229.231.1روكذ
28.226.824.327.8ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا - ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

22.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ماخلا  جاوزلا  تالدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
11.611.89.211.5نطاوم
9.910.813.910.4ةنطاوم

نطاوم 1.61.80.11.4ريغ 
ةنطاوم 3.13.51.33.1ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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23.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ماعلا  جاوزلا  تالدعم 
 ( رثكأف ناكسلا 15  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
19.119.512.818.8نطاوم
15.417.622.916.6ةنطاوم

نطاوم 1.82.00.11.6ريغ 
ةنطاوم 3.64.21.63.7ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

24.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  حقنملا  جاوزلا  تالدعم 
 ( رثكأف نيجوزتملا 15  ريغ  ناكسلا  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
49.149.445.649.0نطاوم
36.438.460.438.1ةنطاوم

نطاوم 5.66.00.54.9ريغ 
ةنطاوم 10.010.14.79.8ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

149  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



عونلاو25.2.3 ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ةلجسملا  قالطلا  تاعقاو 
( قالط تاعقاو  )

عونلاو ةيسنجلاو  2015201620172018ةقطنملا 
يبظوبأ 1,8131,9221,8592,025ةرامإ 

نونطاوم
1,0901,2001,2281,321روكذ
8659789811,047ثانإ

نينطاوم ريغ 
723722631704روكذ
948944878978ثانإ

يبظوبأ 1,2051,2761,2431,347ةقطنم 
نونطاوم
679733781811روكذ
534603617622ثانإ

نينطاوم ريغ 
526543462536روكذ
671673626725ثانإ

نيعلا 545579560606ةقطنم 
نونطاوم
359413402456روكذ
291331332383ثانإ

نينطاوم ريغ 
186166158150روكذ
254248228223ثانإ

ةرفظلا 63675672ةقطنم 
نونطاوم
52544554روكذ
39443242ثانإ

نينطاوم ريغ 
11131118روكذ
24232430ثانإ

ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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26.2.32018 عونلاو ، ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ماخلا  قالطلا  تالدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
5.13.72.74.4نطاوم
4.03.13.43.5ةنطاوم

نطاوم 0.60.50.10.5ريغ 
ةنطاوم 1.31.10.91.2ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

27.2.32018 عونلاو ، ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ماعلا  قالطلا  تالدعم 
 ( رثكأف ةنس  ناكسلا 15  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
8.46.13.77.1نطاوم
6.25.15.65.8ةنطاوم

نطاوم 0.70.50.10.6ريغ 
ةنطاوم 1.51.41.11.5ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

28.2.32018 عونلاو ، ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  حقنملا  قالطلا  تالدعم 
 ( رثكأف نيجوزتملا 15  ناكسلا  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
13.710.15.211.5نطاوم
10.89.49.110.2ةنطاوم

نطاوم 1.00.80.10.8ريغ 
ةنطاوم 2.42.41.62.4ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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