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6•  الزراعة والبيئة

•  الزراعة  

•  البيئة  

•  الطاقة والمياه  



هايملاو هايملاو ةقاطلا   ةقاطلا . . 6.36.3

زاغلاو طفنلا 
نع تانايب  ىلإ  ةفاضإلاب  يعيبطلا ، زاغلاو  ماخلا  طفنلا  مادختـساو  جاتنإ  نع  ةيئاصحإ  تانايب  مسقلا  اذـه  رفوي 

تلـصو يتلا  ةزيمملا  ةـناكملاو  حاجنلا  كلذ  سكعيو  .ةرركملا  ةـيلورتبلا  تاـجتنملا  تاـعيبمو  يلحملا  جاـتنإلا 
ةيراجت تاّيمكب  طفنلا  فشُتكا  نأ  ذـنم  .زاغلاو   طـفنلا  لاـجم  يف  ملاـعلا  ءاـحنأ  عيمج  يف  يبظوبأ  ةراـمإ  اهيلإ 
.ملاعلا ىوتسم  ىلع  طفنلل  نيـسيئرلا  نيجتنملا  دحأ  ةرامإلا  تحبـصأ  ماع 1958  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةرم  لوـأل 

ةطشنألا ةمهاسم  ةدايزو  ةيداصتقالا  ةطشنألا  ةدعاق  عيونتل  دمألا  ةليوط  ةسايس  يبظوبأ  ةموكح  تنبت  دقو 
.ةمادتسملا ةيمنتلل  ةيقيقحلا  ةنامضلا  وه  عيونتلا  اذه  ّدعيو  .ةرامإلا  يف  ةيطفنلا  ريغ 

ماع نع  ةبـسنب %3.4 عافترا  لـثمي  اـم  ماـعل 2016 ، لـيمرب  فلأ  ماخلا 1,104,827  طـفنلل  يونـسلا  جاـتنإلا  غلب 
ماـع بعكم  مدـق  نوـيلم  حبـصيل 2,727,711  ةبــسنب 0.2 % يعيبـطلا  زاـغلا  جاــتنإ  ضفخنا  نـيح  يف  ، 2015

ماع 2016. يرتم  نط  فلأ  ةرّركملا 40,722  ةيلورتبلا  تاجتنملا  جاتنإ  غلب  امنيب  ، 2016

ماخلا6.3.16.3.1.. ماخلا طفنلا   طفنلا تارداصو   تارداصو جاتنإ   جاتنإ
( ليمرب فلأ  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
جاتنإلا جاتنإلا

يونسلا 825,291جاتنإلا         1,002,179        1,068,575        1,104,827        

يمويلا 2,261طسوتملا         2,746        2,928        3,027        

تارداصلا تارداصلا

ةيونسلا 744,525تارداصلا         808,131        892,230        885,474        

يمويلا 2,040طسوتملا         2,214        2,444        2,426        

طفنلل طفنلل ةجتنملا   ةجتنملا رابآلا   رابآلا عومجم   1,962عومجم        2,491        2,624        2,748        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تافثكملا نمضتي  جاتنإلا ال  ةظحالم :

ماخلا6.3.26.3.2.. ماخلا عون   عون بسح   بسح طفنلا   طفنلا تاماخ   تاماخ راعسأ   راعسأ
( ليمربلل رالود  )

ماخلا ماخلا عون   20102010201420142015201520162016عون
نابرم 79.2ماخ         99.3        52.9        44.41        

فيشلا مأ  78.7ماخ         108.6        -        -        

يلفسلا مكاز  79ماخ         109.2        -        -        

يولعلا مكاز  77.3ماخ         96.9        49.6        41.08        

* رعسلا 78.5طسوتم         103.5        50.4        42.74        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
ماخلا طفنلا  نم  ىرخأ  عاونأ  نمضتي  رعسلا  طسوتم  ةظحالم * : 
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يعيبطلا6.3.36.3.3.. يعيبطلا زاغلا   زاغلا جاتنإ   جاتنإ
( بعكم مدق  نويلم  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
جاتنإلا جاتنإلا

يونسلا 2,174,057جاتنإلا         2,799,202        2,733,804        2,727,711        

يمويلا 5,956جاتنإلا         7,669        7,490        7,473        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

لاسملا6.3.46.3.4.. لاسملا يعيبطلا   يعيبطلا زاغلا   زاغلا تاجتنم   تاجتنم تارداصو   تارداصو جاتنإ   جاتنإ
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا جتنملا عون   عون
2015201520162016

جاتنإلا تارداصلاجاتنإلا جاتنإلاتارداصلا تارداصلاجاتنإلا تارداصلا
عومجملا 24,981عومجملا        22,984        26,835        26,733        

لاسم يعيبط  5,929زاغ         5,728        5,996        5,929        

5,621نابورب        4,880        5,947        5,769        

5,025ناتوب        4,426        5,076        4,828        

 )+( 3,808ناتنب        3,332        3,860        4,106        

( تيربك  ) 4,597ىرخأ        4,617        5,957        6,101        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تافثكملا نمضتي  ال  ةظحالم :

لاسملا6.3.56.3.5.. لاسملا يعيبطلا   يعيبطلا زاغلا   زاغلا تاجتنم   تاجتنم راعسأ   راعسأ
( يرتم نط  رالود /  )

جتنملا جتنملا عون   20102010201420142015201520162016عون
لاسم يعيبط  565زاغ         853        471        391        

698نابورب        786        409        322        

705ناتوب        804        435        356        

 )+( 708ناتنب        851        470        395        

( تيربك  ) 146ىرخأ        139        130        75        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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لكشلا  6.3.16.3.1.. لاسملالكشلا لاسملا يعيبطلا   يعيبطلا زاغلا   زاغلا تاجتنم   تاجتنم راعسأ   راعسأ

2016 .  2015 .  2014 .  2010 .

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

ةرركملا6.3.66.3.6.. ةرركملا ةيلورتبلا   ةيلورتبلا تاجتنملل   تاجتنملل ةيلحملا   ةيلحملا تاعيبملاو   تاعيبملاو جاتنإلا   جاتنإلا
( يرتم نط  فلأ  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
جاتنإلا جاتنإلا

يونسلا جاتنإلا  19,223ةيمك         21,657        32,522        40,722        

يمويلا 52.66طسوتملا         59.33        89.1        111.56        

ةيلحملا ةيلحملا تاعيبملا   تاعيبملا

ةيونسلا ةيلحملا  تاعيبملا  10,091ةيمك         10,653        13,376        21,664        

يمويلا 27.65طسوتملا         29.18        36.65        59.35        

تارداصلا تارداصلا

ةيونسلا تارداصلا  8,288ةيمك         8,658        19,039        22,012        

يمويلا 22.7طسوتملا         23.72        52.16        60.31        

فلأ فلأ تافثكملا  (( تافثكملا ماخلا  وو   ماخلا طفنلا   طفنلا تالخدم   تالخدم
(( يموي يموي ليمرب / / 427ليمرب        449        640        640        

فلأ فلأ  ) ) ريركتلل ريركتلل ةيميمصتلا   ةيميمصتلا ةقاطلا   ةقاطلا
(( يموي يموي ليمرب / / 505ليمرب        505        920        920        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرركملا6.3.76.3.7.. ةرركملا ةيلورتبلا   ةيلورتبلا تاقتشملا   تاقتشملا جاتنإ   جاتنإ
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا جتنملا عون   20102010201420142015201520162016عون
عومجملا 19,223عومجملا        21,657        32,522        40,488        

لاسملا لورتبلا  579.2زاغ         618        785        785        

صاصرلا نم  لاخ  2,284نيزنب         2,371        3,589        4,678        

4,813اتفن        5,048        8,619        9,609        

نيسوريك تارئاط /  5,684دوقو         6,162        9,810        11,044        

لزيد زاغلا /  4,775تيز         4,482        7,711        9,517        

ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  1,048تيز         2,927        1,917        4,732        

38.9تيربكلا        49        91        124        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  : ردصملا

لكشلا  6.3.26.3.2.. 20162016لكشلا ةرركملا ، ، ةرركملا ةيلورتبلا   ةيلورتبلا تاقتشملا   تاقتشملا جاتنإ   جاتنإ

لاسملا. لورتبلا  زاغ 

صاصرلا. نم  لاخ  نيزنب 

اتفن.

نيسوريك. تارئاط /  دوقو 

لزيد. زاغلا /  تيز 

تويز. اياقب  ليقثلا /  دوقولا  تيز 
ةليقث

تيربكلا.

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرركملا6.3.86.3.8.. ةرركملا ةيلورتبلا   ةيلورتبلا تاجتنملا   تاجتنملا نمنم   ةيلحملا   ةيلحملا تاعيبملا   تاعيبملا
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا جتنملا عون   عون
2015201520162016

ةرامإ ةرامإ
يبظوبأ يبظوبأ

تارامإلا تارامإلا
ىرخألا ىرخألا

ةرامإ ةرامإ
يبظوبأ يبظوبأ

تارامإلا تارامإلا
ىرخألا ىرخألا

عومجملا 9,312عومجملا        4,063        9,764        6,638        

لاسملا لورتبلا  214زاغ         -        215        -        

صاصرلا نم  لاخ  3,652نيزنب         -        4,258        138        

نيسوريك تارئاط /  3,003دوقو         1,233        3,149        1,660        

لزيد زاغلا /  2,430تيز         1,119        2,142        2,884        

تويز اياقب  ليقثلا /  دوقولا  تيز 
13ةليقث        1,711        -        1,957        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

ةرركملا6.3.96.3.9.. ةرركملا ةيلورتبلا   ةيلورتبلا تاجتنملا   تاجتنملا تارداص   تارداص
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا جتنملا عون   20102010201420142015201520162016عون
عومجملا 8,288عومجملا        8,658        19,039        21,822        

صاصرلا نم  لاخ  -نيزنب         -        6        12        

4,269اتفن        4,850        7,864        9,631        

نيسوريك تارئاط /  3,219دوقو         2,523        5,421        6,148        

لزيد زاغلا /  679تيز         713        3,704        4,529        

ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  121تيز         572        2,044        1,502        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

يبظوبأ 2017 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  310





هايملاو ءابرهكلا 
كالهتـسالاو جاتنإلا  اهنم : ةاّلحملا  هايملاو  ءابرهكلا  تاءاصحإ  ىلع  يئاـصحإلا  باـتكلا  نم  مسقلا  اذـه  يوتحي 

يبـظوبأ ةــقطنم  نـم  لـك  يف  لـقنلا  طوـطخو  جاـتنإلا  يف  مدختــسملا  دوـقولا  تاـّـيمكو  ةــيجاتنإلا  ةردــقلاو 
.ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةقطنمو 

ىلع عاـطقلا  لـمعي  ثيح  ةراـمإلل  يداـصتقالا  وـمنلا  طـطخ  يف  ًايـساسأ  ًارود  هاـيملاو  ءاـبرهكلا  عاـطق  بعليو 
هايملاو ءابرهكلا  عاطق  دهش  .ةرامإلا  يف  يعامتجالاو  يداصتقالا  ومنلا  ةيلمع  معدل  ةيرورـضلا  تامدخلا  ريفوت 

ةهج يهو  سرام 1998 ، يف  يبظوبأ  ءابرهكو  هاـيم  ةـئيه  ءاـشنإ  نوناـق  رودـص  دـعب  كـلذو  ًاـظوحلم  ًارّوطت 
يف ةيموكحلا  تاسايسلا  ذيفنتب  موقتو  هميظنتو  هايملاو  ءابرهكلا  طاشن  ريوطت  ىلع  فرـشت  ايلع  ةيفارـشإ 

.نأشلا اذه 

ةقاــطلا تــغلب  ةراــمإلا ، امهدهــشت  نيذــللا  يعانـــصلاو  ينارمعلا  نيعــّـسوتلاو  دــيازتملا  بــلطلا  ةــجيتنو 
ماـع نع  ةبـسنب 2.3 %  تعفترا  يأ  ةـعاس  / طاو اـجيج  براقي 68,138,363  اـم  ماع 2016  ةدلوملا  ةـيئءابرهكلا 

ةبسنب %6.1 تعفترا  يأ  يبظ 66,810,821  وبأ  ةرامإ  يف  ةكلهتـسملا  ةيئايرهكلا  ةـقاطلا  تغلبو  امك  ، 2015
نويلم تناكف 270,241  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةرفاوتملا  ةاّلحملا  هايملا  ةّيمك  امأ  ماع 2015 . يف  هيلع  تناك  امع 

ماع 2015. نع  ةبسنب 5.04 % تعفترا  يأ  ماع 2016 ، يناطيرب  نولاج 

ةيئابرهكلا6.3.116.3.11.. ةيئابرهكلا ةقاطلا   ةقاطلا تاءاصحإ   تاءاصحإ
( ةعاس تاواجيم /  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
نع ةدلوملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 

تاكرشلا 41,712,189قيرط         58,342,545        66,626,469        68,183,363        

لاميإ يتكرش  نم  لوحملا 
146,594ريركتو        11,802        4,378,464-        7,747,290-        

41,858,783يلامجإلا        58,354,347        62,248,005        60,436,073        

نم ةردصملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 
يبظوبأ 2,685,643ةرامإ         5,513,310        731,065-        6,374,748-        

ةكلهتسملا ةيئابرهكلا  ةقاطلا 
* يبظوبأ ةرامإ  39,173,140يف         52,841,037        62,979,070        66,810,821        

ءابرهكلا نم  درفلا  بيصن 
19.9ةكلهتسملا        19.89        22.62        22.97        

( تاواجيم  ) ءابرهكلا ديلوت  9,247ةردق         12,571        12,571        15,220        

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ةكبشلا ربع  دوقفملا  ىلإ  ةفاضإلاب  تاطحملل  يلخادلا  كالهتسالا  لمشي  كالهتسالا  * 
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ةقطنملا6.3.126.3.12.. ةقطنملا بسح   بسح ءابرهكلا   ءابرهكلا كالهتسا   كالهتسا
( ةعاس تاواجيم /  )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
* يلكلا 39,173,140كالهتسالا         52,841,037        62,979,070        66,810,821        

يبظوبأ 24,850,010ةقطنم         32,575,456        37,345,510        39,154,003        

نيعلا 9,081,380ةقطنم         10,390,745        11,802,149        12,051,168        

ةرفظلا 5,241,750ةقطنم         9,874,836        13,831,411        15,605,650        

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ةكبشلا ربع  دوقفملا  ىلإ  ةفاضإلاب  تاطحملل  يلخادلا  كالهتسالا  لمشي  كالهتسالا  * 

لكشلا  6.3.46.3.4.. ةقطنملالكشلا ةقطنملا بسح   بسح ءابرهكلا   ءابرهكلا كالهتسا   كالهتسا

ةرفظلا ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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عاطقلا6.3.136.3.13.. عاطقلا بسح   بسح ءابرهكلا   ءابرهكلا كالهتسال   كالهتسال يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
)%(

عاطقلا 20102010201420142015201520162016عاطقلا
100عومجملا        100        100        100        

35.9يلزنملا        29.4        26.9        25.6        

32.1يراجتلا        30.2        48.2        52.1        

16.1يموكحلا        24.7        9.3        6.6        

8.2ةعارزلا        5.4        5.7        5.7        

7.2ةعانصلا        10        9.7        9.8        

0.6ىرخأ        0.4        0.3        0.1        

عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

..6.3.146.3.1420162016 عاطقلاو ، ، عاطقلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح ءابرهكلا   ءابرهكلا كالهتسال   كالهتسال يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
)%(

عاطقلا يبظوبأعاطقلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   عومجملاةقطنم عومجملا
63.2يلزنملا        29.4        7.4        100        

65.3يراجتلا        9.4        25.3        100        

68يموكحلا        24.5        7.5        100        

11.7ةعارزلا        63.1        25.2        100        

69.7ةعانصلا        14.7        15.6        100        

33.9ىرخأ        60.1        6        100        

عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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هايملاو6.3.156.3.15.. هايملاو ءابرهكلا   ءابرهكلا طاشن   طاشن يفيف   دوقولا   دوقولا كالهتسا   كالهتسا

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
( بعكم مدق  نويلم   ) يعيبط 450,850زاغ         618,009        676,155        803,201        

( يناطيرب نولاج  فلأ   ) ماخ 134,935طفن         6        6,056        677        

( يناطيرب نولاج  فلأ   ) زاغلا 81,202تيز         6,708        6,873        1,654        

( يناطيرب نولاج  فلأ   ) دوقولا 25تيز         -        -        -        

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

هايملاو6.3.166.3.16.. هايملاو ءابرهكلا   ءابرهكلا طاشن   طاشن يفيف   دوقولا   دوقولا كالهتسا   كالهتسا
( ةيناطيرب ةيرارح  ةدحو  نويلب  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
502,487عومجملا        634,974        691,471        813,083        

يعيبط 467,126زاغ         633,862        689,368        812,699        

ماخ 21,918طفن         0.9        984        110        

زاغلا 13,439تيز         1,110        1,119        274        

دوقولا 4تيز         -        -        -        

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

اهغولبل6.3.176.3.17.. اهغولبل ططخملا   ططخملا ةيجاتنإلا   ةيجاتنإلا ةقاطلاو   ةقاطلاو ةالحملا   ةالحملا هايملا   هايملا كالهتساو   كالهتساو جاتنإ   جاتنإ
( يناطيرب نولاج  نويلم  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
ةرفوتملا ةالحملا  هايملا  211,793ةيمك         253,264        257,262        270,241        

183,561جاتنإلا        203,238        205,818        195,060        

ةريجفلا ةطحم  نم  28,232دادمإلا         50,026        51,444        75,181        

192,028كالهتسالا        248,085        253,749        245,478        

يمويلا 526كالهتسالا         680        695        672        

يمويلا كالهتسالا  نم  درفلا  ةصح  طسوتم 
( نولاج )267        256        250        231        

نويلم  ) ةالحملا هايملل  ةيميمصتلا  ةقاطلا 
( موي / 815نولاج        683        683        908        

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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لكشلا  6.3.56.3.5.. ةرفوتملالكشلا ةرفوتملا ةالحملا   ةالحملا هايملا   هايملا ةيمكو   ةيمكو كالهتسا   كالهتسا

كالهتسالا . ةرفوتملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  .

.ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا6.3.186.3.18.. ةقطنملا بسح   بسح ةالحملا   ةالحملا هايملا   هايملا كالهتسا   كالهتسا
( يناطيرب نولاج  نويلم  )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
يلكلا 192,028كالهتسالا         248,085        253,749        245,478        

يبظوبأ 116,369ةقطنم         150,312        152,773        148,612        

نيعلا 51,079ةقطنم         64,704        69,595        65,261        

ةرفظلا 24,580ةقطنم         33,069        31,381        31,605        

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

لكشلا  6.3.66.3.6.. 20162016لكشلا ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ةالحملا   ةالحملا هايملا   هايملا كالهتسا   كالهتسا

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

.ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

2010 2014 2015 2016
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عاطقلا6.3.196.3.19.. عاطقلا بسح   بسح ةالحملا   ةالحملا هايملا   هايملا كالهتسال   كالهتسال يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
)%(

عاطقلا 20102010201420142015201520162016عاطقلا
100عومجملا        100        100        100        

55.2يلزنملا        49.6        47.8        42.3        

15.5يراجتلا        14.7        18.9        23.4        

22.4يموكحلا        28        13.7        10.9        

4.0ةعارزلا        4.9        17        20.6        

1.5ةعانصلا        2        2.3        2.7        

1.4ىرخأ        0.7        0.3        0.2        

عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

لكشلا  6.3.76.3.7.. 20162016لكشلا عاطقلا ، ، عاطقلا بسح   بسح ةالحملا   ةالحملا هايملا   هايملا كالهتسا   كالهتسا

يلزنملا.

يراجتلا.

يموكحلا.

ةعارزلا.

ةعانصلا.

ىرخأ.

.عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

42.3%

23.4%

10.9%

20.6%

2.7% 0.2%
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..6.3.206.3.2020162016 عاطقلاو ، ، عاطقلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح ةالحملا   ةالحملا هايملا   هايملا كالهتسال   كالهتسال يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
)%(

عاطقلا يبظوبأعاطقلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   عومجملاةقطنم عومجملا
71.2يلزنملا        27.6        1.2        100        

82.3يراجتلا        16.5        1.2        100        

72.0يموكحلا        25.8        2.1        100        

51.0ةعارزلا        48.6        0.4        100        

75.3ةعانصلا        24.6        0.1        100        

0.0ىرخأ        100.0        0.0        100        

عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

..6.3.216.3.2120162016 ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ءابرهكلاو   ءابرهكلاو هايملا   هايملا لقن   لقن طوطخ   طوطخ
( رتموليك )

ةقطنملا يبظوبأةقطنملا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
ءابرهكلا لقن  طوطخ  2,451لاوطأ         2,706        3,389        

هايملا لقن  بيبانأ  طوطخ  890لاوطأ         1,729        963.8        

( وكسنارت  ) مكحتلاو لقنلل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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*  تم التحديث بتاريخ 1 مايو 2018

*




