
راعسألا . 3.1
علـسلا نـم  ةـعومجم  راعــسأ  يف  ريغتلا  لدـعم  ساـيقل  ةادأ  هـنأ  ىلع  راعــسألل  يــسايقلا  مـقرلا  فرعي 

يتلا ةرتفلاو  ساسألا  ةرتف  راعـسألا  اهيلإ  بسنت  يتلا  ةرتفلا  ىمـستو  نيتينمز ، نيترتف  نيب  تامدخلاو 
تايوتـسم نـع  تاـنايب  ةيـسايقلا  ماـقرألاو  راعـسألا  تاءاـصحإ  نمـضتتو  .ةـنراقملا  ةرتـف  اهراعــسأ  نراـقت 

ةفاضإ خـلا ، .نيجتنملا  عاطق  ءانبلا ، داوم  عاطق  كلهتـسملا ، عاطق  لـثم  ةـفلتخم  تاـعاطق  يف  راعـسألا 
متي ثيح  .يعانصلا  جاتنالا  تايمكل  يسايقلا  مقرلاو  مخضتلا  لثم  ةيداصتقالا  تارـشؤملا  نم  ددع  ىلإ 

راعــسأل يــسايقلا  مـقرلا  لــالخ  نـم  يبـظوبأ  ةراــمإل  ةيرهــشلاو  ةيونــسلا  مخــضتلا  تالدــعم  باــسح 
ىوتـسم بسحو  ةرـسألا  عون  بسح  كلهتـسملا  راعـسأل  يـسايقلا  مقرلا  باسح  متي  امك  كلهتـسملا ،

.ميلقإلا بسحو  ةرسألا  هافر 

: يلي ام  ساسأب 2014  ماعل 2018  كلهتسملا  راعسأل  يسايقلا  مقرلا  باسح  جئاتن  مهأ  نمو 

ماع 2017 عم  ةنراقم  ماع 2018  لالخ  كلهتسملا 3.3 % راعسأ  يف  مخضتلا  لّدعم  غلب 
ماع 2017. لالخ  ناك 108.1 % امنيب  ماع 2018  لالخ  يسايقلا 111.6 % مقرلا  غلب  ثيح 

ماع 2017، عم  ةنراقم  ماع 2018  لالخ  ثدح  يذلا  عافترالا  يف  لقنلا "  " ةعومجم تمهسأ  دقو 
ماهسإلا اذه  ءاج  دقو  ققحت  يذلا  عافترالا  لّدعم  لمجم  نم  ةبسنب 35.8 % تمهسأ  ثيح 

%. ةبسنب 8.4 ةعومجملا  هذه  راعسأ  لّدعم  عافترال  ةجيتن 
ققحت يذلا  عافترالا  لّدعم  لمجم  نم  ةبسنب 31.5 % ةيذحالاو " سبالملا   " ةعومجم تمهسأ 

%. ةبسنب 20.8 ةعومجملا  هذه  راعسأ  تعفترا  ثيح  ماع 2017 ، عم  ةنراقم  ماع 2018  لالخ 
ققحت يذلا  عافترالا  لّدعم  لمجم  نم  ةبسنب 15.9 % ةفاقثلاو " حيورتلا   " ةعومجم تمهسأ 

هذه راعسأ  لّدعم  عافترال  ةجيتن  ماهسإلا  اذه  ءاج  دقو  ماعب 2017 . ةنراقم  ماع 2018  لالخ 
%. ةبسنب 12.5 ةعومجملا 

، يونس عبر  لكـشب  هباسح  متيو  ةيليوحتلا  ةعانـصلا  عاطق  نيجتنملا  راعـسأل  يـسايقلا  مقرلا  يطغيو 
ةطــشنألا يف  ةيــسيئرلا  تاــجتنملا  ةــمئاق  ىلع  نــيجتنملا  راعــسأل  يـــسايقلا  مــقرلا  ءاــنب  دــمتعيو 

لثمت يتلاو  ، ISIC4 عبارلا رادصإلا  يلودلا  يعانـصلا  فينـصتلا  بسح  ةيليوحتلا  ةعانـصلل  ةيداصتقالا 
نيجتنملا راعــسأل  يــسايقلا  مـقرلا  باـسح  جـئاتن  مـهأ  اـمأ  .ةـيليوحتلا  ةعانــصلا  يف  ةطــشنألا  عـيمج 

ماع 2018 يف  راعـسألا  لدـعم  عافترا  وهف  ماعل 2017 : يـسايقلا  مقرلاب  ةنراقم  ماعل 2018  نييعانصلا 
ماعب 2017. ةنراقم  ةبسنب 13.4 %

ءانب دـمتعيو  ةـيليوحتلا ، تاعانـصلا  عاطق  يطغيف  نييعانـصلا  نيجتنملل  يمكلا  يـسايقلا  مقرلا  امأ 
فينصتلا بسح  ةيليوحتلا  تاعانصلل  ةيداصتقالا  ةطـشنألا  يف  ةيـسيئرلا  تاجتنملا  ةمئاق  ىلع  مقرلا 

امأ .ةـيليوحتلا  تاعانـصلا  يف  ةطـشنألا  عيمج  لـثمت  يتـلاو  (، ISIC  4  ) عبارلا رادصإلا  يلودـلا  يعانـصلا 
ماعل يـسايقلا  مقرلاب  ةنراقم  ماعل 2018  يعانـصلا  جاتنالا  تايمكل  يـسايقلا  مقرلا  باسح  جـئاتن  مهأ 

ماعب 2017. ةنراقم  ةبسنب 9.8 % يعانصلا  جاتنإلا  تايمك  ضافخنا  وهف  : 2017

طيطختلا يف  ًامهم  ًالخدم  لّكـشت  يتلا  ةّـمهملا  ةـيداصتقالا  تارـشؤملا  نم  ءانبلا  داوم  راعـسأ  ربتعتو 
يلاــمجإلا يلحملا  جــتانلا  باــسح  يف  اهمادختــسا  نـكميو  ةــيداصتقالا ، تــالاجملا  عـيمج  يف  ثـحبلاو 

عاـطق يف  لـصاوتم  ومنو  ينارمع  رّوطت  نم  يبـظوبأ  ةراـمإ  هدهـشت  اـم  قـلطنم  نمو  .ةـتباثلا  راعـسألاب 
متيو .ةـمظتنم  ةروـصب  داوـملا  كـلت  راعـسأ  تاـنايب  عـمج  ىلع  يبـظوبأ   - ءاـصحإلا زكرم  بأد  تاءاـشنإلا 

يبسنلا ريغتلاو  ماعب 2017 ، ةنراقم  ماعل 2018  ءانبلا  داوم  راعسأ  يف  يونـسلا  يبسنلا  ريغتلا  ضرع 
ماعب 2013. ةنراقم  ماع 2014  ىتح  اذكهو  ماعب 2016 ، ةنراقم  ماعل 2017 
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ةيونسلالكشلا 1.3.1 مخضتلا  تالدعم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ماعل1.3.1 ةمهاسملا  ةبسنو  يبسنلا  رّيغتلاو  نزولا  بسح  ةيسيئرلا  قافنإلا  تاعومجم 
قباسلا ماعلاب  ةنراقم   2018

)%(

ةيسيئرلا تامدخلاو  علسلا  100.0)تاعومجم   ) % نزولا ريغتلا
يف ةمهاسملا 

مخضتلا
تابورشملاو 12.32.58.9ةيذغألا 

0.265.44.8غبتلا
ةيذحألاو 5.420.831.5سبالملا 

عاونأو زاغلاو ، ءابرهكلاو ، هايملاو ، نكسلا ،
ىرخألا -37.6-31.23.6دوقولا 

لامعأو ةيلزنملا  تادعملاو  تازيهجتلا 
تويبلل ةيدايتعالا  7.25.210.8ةنايصلا 

0.0-1.60.1ةحصلا
14.78.435.8لقنلا
5.02.63.5تالاصتالا

ةفاقثلاو 4.812.515.9حيورتلا 
6.94.79.9ميلعتلا

قدانفلاو 3.86.16.9معاطملا 
ةعونتم تامدخو  7.04.59.8علس 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ماعل 2018لكشلا 2.3.1 ةيسيئرلا  تامدخلاو  علسلا  تاعومجم  راعسأ  يف  يبسنلا  ريغتلا 
ماعب 2017 ةنراقم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيسيئرلا2.3.1 تامدخلاو  علسلا  تاعومجم  راعسأ  يف  يبسنلا  ريغتلا 
(100=2014)

ةيسيئرلا تامدخلاو  علسلا  100.0)تاعومجم   ) نزولا
 % يبسنلا ريغتلا 

2018
تابورشملاو 12.32.5ةيذغألا 

0.265.4غبتلا
ةيذحألاو 5.420.8سبالملا 

دوقولا عاونأو  زاغلاو ، ءابرهكلاو ، هايملاو ، نكسلا ،
-31.23.6ىرخألا

ةنايصلا لامعأو  ةيلزنملا  تادعملاو  تازيهجتلا 
تويبلل 7.25.2ةيدايتعالا 

-1.60.1ةحصلا
14.78.4لقنلا
5.02.6تالاصتالا

ةفاقثلاو 4.812.5حيورتلا 
6.94.7ميلعتلا

قدانفلاو 3.86.1معاطملا 
ةعونتم تامدخو  7.04.5علس 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

تابورشملاو ةيذغألا 

غبتلا

ةيذحألاو سبالملا 

ىرخألا دوقولا  عاونأو  زاغلاو ، ءابرهكلاو ، هايملاو ، نكسلا ،

تويبلل ةيدايتعالا  ةنايصلا  لامعأو  ةيلزنملا  تادعملاو  تازيهجتلا 

ةحصلا

لقنلا

تالاصتالا

ةفاقثلاو حيورتلا 

ميلعتلا

قدانفلاو معاطملا 

ةعونتم تامدخو  علس 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70
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2018لكشلا 3.3.1 رهشألاب ، يونسلا  مخضتلا  لدعم 

2018لكشلا 4.3.1 يماع 2017 , لالخ  رهشألا  بسح  كلهتسملا  راعسأل  يسايقلا  مقرلا 

2018 .  2017 .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ماوعألا3.3.1 لالخ  يونسلا  مخضتلا  تالدعمو  كلهتسملا  راعسأل  يونسلا  يسايقلا  مقرلا 
2018-2010

ةنسلا
راعسأل يسايقلا  مقرلا 

كلهتسملا
 )%( مخضتلا لدعم 

201092.83.1
201194.61.9
201295.71.1
201396.91.3
2014100.03.2
2015104.34.3
2016106.42.0
2017108.11.6
2018111.63.3

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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يماع 2018 و 4.3.12017 لالخ  ةرسألا  عون  بسح  كلهتسملا  راعسأل  ةيسايقلا  ماقرألا 

ةنسلا
رسألا

ةنطاوملاةنطاوملا ةيعامجلاريغ 
2017107.4108.5109.2
2018111.5111.6112.0

يبسنلا 3.82.92.6رّيغتلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ماع 2018لكشلا 5.3.1 لالخ  ةرسألا  عون  بسح  كلهتسملا  راعسأ  يف  يبسنلا  ريغتلا 
ماعب 2017 ةنراقم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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يماع 2018 و5.3.1 لالخ  ةرسألا  هافر  ىوتسم  بسح  كلهتسملا  راعسأل  ةيسايقلا  ماقرألا 
2017

ةنسلا
هافرلا ىوتسم  تاذ  رسألا  ةحيرش 

ةطسوتملاايندلا ةطسوتملاةطسوتملاتحت  ايلعلاقوف 
2017109.8109.3109.1108.3107.0
2018112.7112.8112.5111.8110.8

 )%( يبسنلا 2.73.23.13.23.5رّيغتلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ماعلكشلا 6.3.1 لالخ  ةرسألا  هافر  ىوتسم  بسح  كلهتسملا  راعسأ  يف  يبسنلا  ريغتلا 
ماعب 2017 ةنراقم   2018

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ايندلا ةطسوتملا تحت  ةطسوتملا ةطسوتملا قوف  ايلعلا
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ماوعأ 6.3.12018-2014 لالخ  ءانبلا  داومل  ةيسيئرلا  تاعومجملا  راعسأ  يف  يبسنلا  ريغتلا 

تاعومجملا
يبسنلا ريغتلا 

)%( 2014/2015

يبسنلا ريغتلا 

)%( 2015/2016

يبسنلا ريغتلا 

)%( 2016/2017

يبسنلا ريغتلا 

)%( 2017/2018
1.7-0.9-0.31.5تنمسإلا

لمرلاو 4.24.0-3.3-1.0صحبلا 
-0.3-1.9-0.10.7ةناسرخلا
0.711.77.5-15.7ديدحلا
9.0-1.0-1.23.8بشخلا
8.29.21.8-0.4قوباطلا

فيقستلا 6.9-4.0-1.01.0داوم 
ةلزاعلا 11.0-4.7-14.5-17.0داوملا 
ةيشغألا فئافل 
يعيبطلا 5.1-7.6-0.4-1.1رجحلا 

ماخرلا 5.92.20.93.7طالبلا و 
ةيحصلا تاودألا 

نود نم  ةلماك  مامح  مقطأ 
1.03.41.73.8مزاوللا

مزاوللاب لماك  مامح  مقطأ 
نولم -0.00.1-0.2-1.2اهعيمج 

ليتس سلناتس  ىلجم 
طالخلا عم  0.00.00.0-0.5لماك 

ةرا ــ عتسملا ف  ـــ 6.56.31.10.3قسألا
-1.0-3.7-7.1-1.1غابصألا
2.7-2.34.4-0.4جاجزلا
بيبانألا

(PVC  ) 6.1-0.45.6-6.5بيبانأ
(uPVC  ) 1.22.4-8.1-6.1بيبانأ

كالسألا
10.4-3.20.1-2.7ىنبملل
16.8-0.81.3-1.8ةقشلل

ةينكسلا 0.64.5-0.4-8.8جاربألا 
ءابرهكلا 13.24.4-5.2-11.3تالباك 
لقنلا 0.37.2-0.3-0.5تادعم 

9.7-2.0-2.78.1ةلامعلا
20.030.3-21.1-8.0لزيدلا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةرفوتم ريغ  )-( 
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يماع 2017 و 7.3.12018 لالخ  نييعانصلا  نيجتنملا  راعسأل  ةيسايقلا  ماقرألا 

يعانصلا طاشنلا  مسأ 
ةنس نازوا 

ساسألا 2012
يسايقلا مقرلا 

ماع 2017
يسايقلا مقرلا 

ماع 2018
ريغتلا

 % يبسنلا
ةيليوحتلا 100.071.781.313.4ةعانصلا 

ةيئاذغلا تاجتنملا  -2.992.488.34.4عنُص 
تابورشملا 0.8100.0103.63.6عنُص 
تاجوسنملا 0.394.597.02.8عنُص 
تاسوبلملا -1.2109.893.714.7عنُص 

ةيدلجلا تاجتنملا  عنُص 
ةلصلا تاذ  -0.199.597.42.1تاجتنملاو 

تاجتنمو بشخلا  عنُص 
ءانثتساب نيلفلاو ، بشخلا 

نم فانصأ  عنُص  ثاثألا ؛
رفضلا داومو  شقلا 

0.769.769.70.1-

قرولا تاجتنمو  قرولا  0.492.2106.815.9عنُص 
طئاسو خاسنتساو  ةعابطلا 

ةلّجسملا 0.3111.3117.75.7مالعإلا 

تاجتنملاو كوكلا  محف  عنُص 
ةرركملا 36.552.166.026.8ةيطفنلا 

ةيئايميكلا داوملا  عنُص 
ةيئايميكلا 16.954.068.326.7تاجتنملاو 

ةينالديصلا داوملا  عنُص 
ةيئاودلا تاجتنملاو 

ةيتابنلاو ةيئايميكلا 
0.290.990.90.0

بيبانألاو تاراطإلا  عنُص 
حطسألا ديدجتو  ةيطاطملا ؛

ةيطاطملا تاراطإلل  ةيجراخلا 
اهئانب ةداعإو 

1.377.384.99.8

نداعملا تاجتنم  عنُص 
ىرخألا 11.093.193.70.6ةيزلفاللا 

ةيدعاقلا تازّلفلا  6.380.593.315.8عنُص 
نداعملا تاجتنم  عنُص 

تالآلا ءانثتساب  ةلَّكشملا ،
تادعملاو

9.696.7113.217.1

تاجتنملاو بيساوحلا  عنُص 
ةيرصبلاو 0.194.994.90.0ةينورتكلإلا 

ةيئابرهكلا تادعملا  4.183.988.04.9عنُص 
ريغ تادعملاو  تالآلا  عنُص 
رخآ عضوم  يف  -0.6171.6122.128.9ةفّنصملا 

تاذ تابكرملا  عنُص 
تابكرملاو تاكّرحملا 

ةروطقملا فصنو  ةروطقملا 
0.1106.4108.92.4

ىرخألا لقنلا  تادعم  -1.6104.093.510.1عنُص 
ثاثألا 0.7113.4117.03.1عنُص 

ىرخألا ةيليوحتلا  0.194.295.11.0تاعانصلا 
تالآلا بيكرتو  حالصإ 

-4.199.699.50.1تادعملاو
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يماع 2017 و 8.3.12018 لالخ  يعانصلا  جاتنإلا  تايمكل  ةيسايقلا  ماقرألا 

يعانصلا طاشنلا  مسأ 
ةنس نازوا 

ساسألا 2012
يسايقلا مقرلا 

ماع 2017
يسايقلا مقرلا 

ماع 2018
ريغتلا

 % يبسنلا
ةيليوحتلا -100.0128.9116.29.8ةعانصلا 

ةيئاذغلا تاجتنملا  -2.994.871.824.2عنُص 
تابورشملا -0.887.876.013.5عنُص 
تاجوسنملا -0.3120.096.519.6عنُص 
تاسوبلملا -1.2243.342.682.5عنُص 

ةيدلجلا تاجتنملا  عنُص 
ةلصلا تاذ  0.1197.2253.628.6تاجتنملاو 

تاجتنمو بشخلا  عنُص 
ءانثتساب نيلفلاو ، بشخلا 

نم فانصأ  عنُص  ثاثألا ؛
رفضلا داومو  شقلا 

0.745.436.719.2-

قرولا تاجتنمو  قرولا  -0.499.892.47.4عنُص 
طئاسو خاسنتساو  ةعابطلا 

ةلّجسملا -0.377.470.98.3مالعإلا 

تاجتنملاو كوكلا  محف  عنُص 
ةرركملا -36.5162.8158.32.8ةيطفنلا 

ةيئايميكلا داوملا  عنُص 
ةيئايميكلا -16.9123.8115.26.9تاجتنملاو 

ةينالديصلا داوملا  عنُص 
ةيئاودلا تاجتنملاو 

ةيتابنلاو ةيئايميكلا 
0.2211.2346.964.3

بيبانألاو تاراطإلا  عنُص 
حطسألا ديدجتو  ةيطاطملا ؛

ةيطاطملا تاراطإلل  ةيجراخلا 
اهئانب ةداعإو 

1.3116.1121.74.8

نداعملا تاجتنم  عنُص 
ىرخألا -11.085.279.27.1ةيزلفاللا 

ةيدعاقلا تازّلفلا  -6.346.941.810.8عنُص 
نداعملا تاجتنم  عنُص 

تالآلا ءانثتساب  ةلَّكشملا ،
تادعملاو

9.690.892.72.1

تاجتنملاو بيساوحلا  عنُص 
ةيرصبلاو -0.199.339.959.8ةينورتكلإلا 

ةيئابرهكلا تادعملا  4.1123.8126.21.9عنُص 
ريغ تادعملاو  تالآلا  عنُص 
رخآ عضوم  يف  -0.61797.3822.254.3ةفّنصملا 

تاذ تابكرملا  عنُص 
تابكرملاو تاكّرحملا 

ةروطقملا فصنو  ةروطقملا 
0.149.943.413.1-

ىرخألا لقنلا  تادعم  -1.663.356.610.5عنُص 
ثاثألا -0.783.180.43.3عنُص 

ىرخألا ةيليوحتلا  -0.1192.2177.57.6تاعانصلا 
تالآلا بيكرتو  حالصإ 

-4.10.30.158.1تادعملاو
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ماوعألا 9.3.1-2016 لالخ  تاءاشنإلا  فيلاكتل  يسايقلا  مقرلا  تاعومجمل  ةيسايقلا  ماقرألا 
2018

ع ـــ ل ـــــ سلا
ةنس نازوا 

ساسألا 2013

مقرلا
ماع يسايقلا 

2016

مقرلا
ماع يسايقلا 

2017

مقرلا
ماع يسايقلا 

2018
ماعلا 100.094.796.398.5مقرلا 
ءاشنإلا 13.087.489.796.7داوم 
تابيطشتلا 26.0100.3105.9104.2داوم 

ةيئابرهكلا لامعألا  8.098.7102.7101.7داوم 
داوم ةيكيناكيملا -  لامعألا 

يحصلا 4.0101.5101.5101.7فيرصتلا 

 - ةيكيناكيملا لامعألا 
قيرحلا 3.0114.5114.5112.2ةحفاكم 

 - ةيكيناكيملا لامعألا 
7.0100.6105.8107.9فييكتلا

2.0129.5134.8135.7تادعملا
ةلماعلا 29.585.982.387.4ةوقلا 

4.586.589.293.9تامدخلا
تالافكلاو 3.0100.0100.0100.0تانيمأتلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ماوعألا 10.3.12018-2017 لالخ  نييعارزلا  نيجتنملا  راعسأل  ةيرهشلا  ةيسايقلا  ماقرألا 

20172018رهشلا
103.987.2رياني
81.776.6رياربف
86.763.0سرام
91.984.4ليربا

82.684.0ويام
81.188.9وينوي
94.0114.9ويلوي
94.9117.8سطسغأ

129.5117.3ربمتبس
137.1130.6ربوتكأ
141.4133.9ربمفون
103.5121.6ربمسيد
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ماعل 11.3.12018 ةقطنملا  بسح  ميلعتلا  راعسأل  ةيسايقلا  ماقرألا 

يبظوباهرفظلانيعلايبظوبأةعومجملا ةراما 
107.9109.3104.8108.0ميلعتلا

يئادتبالا لبق  امو  يئادتبالا  106.0110.0101.1106.5ميلعتلا 
يوناثلا 108.9106.3101.9107.8ميلعتلا 

يلاعلا ريغ  يوناثلا  دعب  ام  112.5112.5112.5112.5ميلعتلا 
يلاعلا 111.1110.2109.3110.8ميلعتلا 

ىوتسمب ددحملا  ريغ  107.1107.1107.1107.1ميلعتلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ماظنلا12.3.1 ماسقأ  فينصت   " بسح يبسنلا  ريغتلاو  تادراولا  ةدحو  ةميقل  يسايقلا  مقرلا 
(100=2014  ) ماعب 2017 ةنراقم  ماعل 2018  قسنملا "

% 20172018ةعومجملا يبسنلا ريغتلا 
ماعلا -108.4105.62.5مقرلا 

ةيناويحلا ةكلمملا  تاجتنمو  ةيح  -95.385.110.7تاناويح 
ةيتابن -103.478.923.7تاجتنم 

ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  114.0124.39.0موحش 
ةيلوحك لئاوس  تابورشم ، ةيدغألا ، تاجتنم 

-116.8112.63.6غبتو

ةيندعم 78.4103.231.6تاجتنم 
تاعانصلا وأ  ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب 117.1124.56.4ةطبترملا 

هتاعونصمو طاطم  اهتاعونصمو ، 82.886.44.3نئادل 
، تاناويحلا ةدع  فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 

رفسلا 213.3241.313.1مزاول 

يتعانص فانصأ  نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو -112.2111.40.7رصحلا 

قروو قرو  تالضفو  تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو 113.2116.32.7ىوقم 

اهتاعونصمو ةيجيسن  -141.293.034.2داوم 
راهزأ شير ، نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  199.2219.210.0ةيعانطصا 

نم تاجتنم  اكيم ، رجح ، نم  تاعونصم 
هتاعونصم جاجز و  92.193.51.5فزخ ،

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحا  ؤلؤل ،
داوملا هذه  -147.761.458.4تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  97.5101.44.0نداعم 
روصلاو توصلا  ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

-152.5152.30.1اهمزاولو

لقن -114.099.912.4تادعم 
تاودأ ةيبط ، ةيفارغوتف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو 106.4119.512.3ةيقيسوم 

ةفلتخم تاجتنمو  144.7186.829.1علس 
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ماسقأ13.3.1 فينصت   " بسح يبسنلا  ريغتلاو  تارداصلا  ةدحو  ةميقل  يسايقلا  مقرلا 
(100=2014  ) ماعب 2017 ةنراقم  ماعل 2018  قسنملا " ماظنلا 

% 20172018ةعومجملا يبسنلا ريغتلا 
ماعلا -87.987.50.5مقرلا 

ةيناويحلا ةكلمملا  تاجتنمو  ةيح  149.9237.958.7تاناويح 
ةيتابن 111.9122.49.4تاجتنم 

ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  95.3131.337.8موحش 
ةيلوحك لئاوس  تابورشم ، ةيدغألا ، تاجتنم 

-100.488.012.3غبتو

ةيندعم -76.367.411.7تاجتنم 
تاعانصلا وأ  ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب 105.5118.612.4ةطبترملا 

هتاعونصمو طاطم  اهتاعونصمو ، -85.281.44.4نئادل 
، تاناويحلا ةدع  فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 

رفسلا -49.748.03.5مزاول 

يتعانص فانصأ  نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو 123.9304.0145.3رصحلا 

قروو قرو  تالضفو  تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو 91.8102.812.0ىوقم 

اهتاعونصمو ةيجيسن  66.594.341.7داوم 
راهزأ شير ، نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  123.2146.318.7ةيعانطصا 

نم تاجتنم  اكيم ، رجح ، نم  تاعونصم 
هتاعونصم جاجز و  120.9186.854.5فزخ ،

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحا  ؤلؤل ،
داوملا هذه  89.5101.713.6تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  104.4129.924.5نداعم 
روصلاو توصلا  ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

71.184.118.2اهمزاولو

لقن -125.656.954.7تادعم 
تاودأ ةيبط ، ةيفارغوتف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو -168.2148.911.5ةيقيسوم 

ةفلتخم تاجتنمو  47.194.8101.4علس 
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