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ةحصلا ةحصلا . . 4.24.2
رم ىلع  لاجملا  اذـه  يف  ًازراب  ًامدـقت  قيقحتل  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةـفاك  ةيحـصلا  ةـياعرلا  تامدـخ  ريوطت  رمتـسا 

زربألاو مهألا  ليلدلا  نكل  تازاجنا ، ةدع  لالخ  نم  كلذ  تبثأ  دقو  .ناكـسلل  لضفأ  ةحـص  نامـضل  كلذو  نينـسلا 
يبظوبأ ةراما  نأ  دـكؤي  اذـهو  ةرتفلا ، هذـه  لالخ  ةيحـصلا  قفارملاو  تايفـشتسملا  ددـع  يف  ريبكلا  عاـفترالا  وه 

.ةيحصلا ةياعرلا  لاجم  يف  ةيلودلا  ريياعملا  ىقرأ  قيبطت  ىلإ  ةدهاج  ىعست 

ددع حاتتفا  مت  ثيح  ، ىفـشتسم ىلإ 51  تايفـشتسملا  ددع  لوصو  ماعل 2015  ةيحـصلا  تاءاصحإلا  سكعت 
ًاظوحلم ًاعافترإ  ةرامإلا  تدهـش  دقف  ماع  لكـشبو  .يبظوبأ  ةـقطنم  يف  ةدـيدجلا  ةـصاخلا  تايفـشتسملا  نم 

فلأ لكل  تاضرمملاو 7.8  ناكـسلا ، نم  فلأ  لـكل  ءابطألا 3.0  ددـع  غلبو  .ةيحـصلا  تادايعلاو  زكارملا  ددـع  يف 
.ناكسلا نم  فلأ  لكل  ةَرسألا 1.8  ددعو  ناكسلا ، نم 

تاـجتنمو نيمأـتلا  تاكرــش  راـشتنا  ىلإ  ةراـمإلا  يف  يحــصلا  لـيومتلا  تايوتــسم  ةداـيزب  ماــمتهالا  ىّدأ  دــقو 
لداعي 1,044,734، ام  ماع 2010  لالخ  ززعملا  نيمأتلاب  نيلومـشملا  ددع  غلب  ثيح  ةـحاتملا ، يحـصلا  نيمأتلا 

ماع 2015. لالخ  ىلإ 1,458,962  عفتراو 

ناكسلا نم  فلأ  لكل  3.0ءابطألا 

ناكسلا نم  فلأ  لكل  1.8ةَّرِسألا 

ناكسلا نم  فلأ  لكل  7.8تاضرمملا 

51تايفشتسملا

تايفشتسملا 5,008ةَّرِسأ 

ةيحصلا 758زكارملا 

423تادايعلا

637تايلديصلا

8,460ءابطألا

21,733تاضرمملا

لكشلا  4.2.14.2.1.. 20152015لكشلا ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلا   عونلا بسح   بسح ةيحصلا   ةيحصلا تآشنملا   تآشنملا

تادايعلا . ةيحصلا  زكارملا  . تايفشتسملا  .

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  يبظوبأ ،  ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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..4.2.14.2.120152015  -  - 20102010 ةيموكحلا ، ، ةيموكحلا ةيحصلا   ةيحصلا تاءاصحإلا   تاءاصحإلا صخلم   صخلم

تانايبلا 20122012201320132014201420152015تانايبلا
تايفشتسملا 12ددع         12        12        12        

ةَّرِسألا 2,475ددع         2,503        2,507        2,952        

ءالزنلا ىضرملا  96,700ددع         119,000        118,378        117,200        

ءابطألا 2,072ددع         2,402        2,508        2,534        

ةيجراخلا تادايعلا  ىضرم  2,376,100ددع         2,571,800        2,469,683        2,704,000        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا

..4.2.24.2.220152015  -  - 20102010 عاطقلاو ، ، عاطقلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح تايفشتسملا   تايفشتسملا

عاطقلاو عاطقلاو ةقطنملا   20122012201320132014201420152015ةقطنملا
يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   39ةرامإ        42        45        51        

12يموكح        12        12        12        

25صاخ        28        33        39        

* 2يركسع        2               -        

يبظوبأ يبظوبأ ةقطنم   22ةقطنم        23        27        32        

4يموكح        4        4        4        

17صاخ        18        23        28        

* 1يركسع        1               -        

نيعلا نيعلا ةقطنم   11ةقطنم        13        12        13        

3يموكح        3        3        3        

7صاخ        9        9        10        

* 1يركسع        1               -        

ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   6ةقطنم        6        6        6        

5يموكح        5        5        5        

1صاخ        1        1        1        

* 0يركسع        0               -        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا
ماع 2014 ذنم  ةيركسعلا  تايفشتسملا  ءانثتسا  مت  * 
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..4.2.34.2.320152015  -  - 20102010 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلا   عونلا بسح   بسح ةيحصلا   ةيحصلا تآشنملا   تآشنملا

ةقطنملا 20122012201320132014201420152015ةقطنملا
يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ

39تايفشتسملا        42        45        51        

ةيحصلا 540زكارملا         587        629        758        

316تادايعلا        335        362        423        

يبظوبأ يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم

22تايفشتسملا        23        27        32        

ةيحصلا 385زكارملا         418        442        521        

201تادايعلا        204        212        265        

نيعلا نيعلا ةقطنم   ةقطنم

11تايفشتسملا        13        12        13        

ةيحصلا 129زكارملا         148        161        189        

100تادايعلا        107        120        126        

ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم

6تايفشتسملا        6        6        6        

ةيحصلا 26زكارملا         21        26        48        

15تادايعلا        24        30        32        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا
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..4.2.44.2.420152015 ةافولا ، ، ةافولا ببس   ببس بسح   بسح ناكسلا )  )  ناكسلا نمنم   لكل  100,000100,000   لكل  ) ) ةافولا ةافولا لدعم   لدعم

ةافولا ةافولا ببس   لدعملاببس لدعملا
ةيومدلا ةيعوألاو  بلقلا  39.7ضارمأ                          

ةافولاو لالتعإلل  ةيجراخلا  19.5بابسالا                          

ةيناطرسلا 18.0ماروألا                          

يسفنتلا زاهجلا  5.8ضارمأ                          

رخآ ناكم  يف  ةفنصم  ريغ  ةيعيبطريغ  ةيريرس  تامالعو  3.8ضارعأ                          

ةيليفطلاو ةيدعملا  ضارمألا  2.8ضعب                          

ةيغبصلا تاهيوشتلاو  ةيقلخلا ، 3.5تاهوشتلا                          

ةيجراخلا بابسألا  نم  اهريغو  ممستلاو  4.7ةباصإلا                          

ةدالولا لوح  ام  ةرتف  يف  ةئشانلا  فورظلا  4.3ضعب                          

ضيألاو ةيذغتلا  ضارمأو  ءامصلا ، 3.0ددغلا                          

يمضهلا زاهجلا  3.1ضارمأ                          

يلسانتلا زاهجلا  2.3ضارمأ                          

يبصعلا زاهجلا  1.3ضارمأ                          

ةماضلا ةجسنألاو  يلضعلا  زاهجلا  0.5ضارمأ                          

ةعانملا تابارطضاو  مدلا  نوكت  يتلا  ءاضعألاو  مدلا  0.4ضارمأ                          

ةيكولسلاو ةيسفنلا  0.1تابارطضالا                          

ةدالولاو لمحلا  1.0ضارمأ                          

ءاشخلا ةيلمعو  نذألا  0.0ضارمأ                          

تاقحلمو نيعلا  0.0ضارمأ                          

دلجلا تحت  ةجسنألاو  دلجلا  0.0ضارمأ                          

نيبم 0.0ريغ                          

.يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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..4.2.54.2.520152015  -  - 20102010 ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ناكسلا )  )  ناكسلا نمنم   لكل  100,000100,000   لكل  ) ) ةيبطلا ةيبطلا رداوكلا   رداوكلا لدعم   لدعم

ةقطنملا 20122012201320132014201420152015ةقطنملا
يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ

237ءابطألا        280        283        304        

530تاضرمملا        580        624        781        

نانسألا 42ءابطأ         50        52        56        

يبظوبأ يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم

264ءابطألا        315        314        213        

592تاضرمملا        643        687        547        

نانسألا 48ءابطأ         57        59        39        

نيعلا نيعلا ةقطنم   ةقطنم

241ءابطألا        277        284        76        

545تاضرمملا        601        630        197        

نانسألا 41ءابطأ         51        52        15        

ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم

94ءابطألا        109        117        15        

190تاضرمملا        225        280        37        

نانسألا 11ءابطأ         13        13        2        

.يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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..4.2.64.2.620152015  -  - 20102010 ةيدعملا ، ، ةيدعملا ضارمألا   ضارمألا تاراطخإ   تاراطخإ

ضرملا 20122012201320132014201420152015ضرملا
عومجملا 19,272عومجملا        14,157        15,972        18,547        

يئاملا 9,872يريدجلا         4,581        4,660        4,614        
2,719ايرالملا        2,203        2,415        1,940        

رخآ يئاذغ  1,147ممست         1,237        360        1233        
758برجلا        1,001        1,475        1,579        

ب)  ) يسوريفلا دبكلا  665باهتلا         699        818        1121        
ج)  ) يسوريفلا دبكلا  528باهتلا         546        570        776        

ةيمسوملا 297ازنولفنإلا         410        1,499        2,847        
يوئرلا 350نردلا         311        338        339        

أ)  ) يسوريفلا دبكلا  279باهتلا         271        224        173        
دوفيتلا 443ىمح         248        222        275        

ةيزمرقلا 201ىمحلا         198        220        319        
198فاكنلا        174        182        240        

يوئرلا ريغ  192نردلا         169        205        231        
( سلفسلا  ) 88يرهزلا        162        203        271        

ًايسنج ةلوقنم  ىرخأ  136ضرمأ         132        279        572        
56ةبصحلا        122        117        117        

تاليسوربلا 135ءاد         99        49        75        
103ايدرايجلا        94        100        139        
44ناليسلا        92        64        110        

يسوريفلا اياحسلا  52باهتلا         59        56        79        
( قوهاشلا  ) يكيدلا 53لاعسلا         38        15        31        

ةيناملالا 18ةبصحلا         15        10        134        
داحلا غامدلا  26باهتلا         11        2        7        
داحلا يوخرلا  21للشلا         10        7        6        

رخآ يسوريف  يدبك  14باهتلا         5        7        4        
2سوناتتلا        2        1        -        

ىرخأ 875ضارمأ         1,268        1,874        1,287        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا
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..4.2.74.2.720152015  -  - 20102010 ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ةيموكحلا   ةيموكحلا تايفشتسملا   تايفشتسملا يفيف   ءالزنلا   ءالزنلا ىضرملاو   ىضرملاو ةَّرِسألا   ةَّرِسألا

ةقطنملا 20122012201320132014201420152015ةقطنملا
يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ

2,670ةَّرِسألا        2,503        2,507        2,952        

ءالزنلا 96,700ىضرملا         119,000        118,378        117,200        

يبظوبأ يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم

1,617ةَّرِسألا        1,472        1,446        1,864        

ءالزنلا 54,000ىضرملا         68,500        67,640        66,400        

نيعلا نيعلا ةقطنم   ةقطنم

789ةَّرِسألا        808        835        838        

ءالزنلا 36,400ىضرملا         43,300        42,382        42,100        

ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم

264ةَّرِسألا        223        226        250        

ءالزنلا 6,300ىضرملا         7,200        8,356        8,700        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا
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..4.2.84.2.8*20152015  -  - 20102010 يحصلا ، ، يحصلا نيمأتلا   نيمأتلا تاكرش   تاكرش تامدخب   تامدخب نيلومشملا   نيلومشملا صاخشألا   صاخشألا

نيمأتلا نيمأتلا ةكرش   20122012201320132014201420152015ةكرش
457,845ةقث        482,452        497,511        517,144        

يحصلا نامضلل  ةينطولا  1,341,405ةكرشلا         1,335,680        1,386,448        1,458,406        

ززعملا 1,364,545نيمأتلا         1,489,233        1,539,298        1,458,962        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا
نامضو ةقث  يجمانرب  ءانثتسابو  اهداعبتسا ، متي  ماعلا ال  ءانثأ  تاءاغلإلا  نإ  ثيح  مهيلع ، نمؤملا  ماقرأ  ضعبل  ميخضت  ثدحي  دق  ةظوحلم : * 

ززعملا نيمأتلا  ةمدخ  تاكرشلا  عيمج  مدقت  نييساسألا 

لكشلا  4.2.24.2.2.. 20142014لكشلا  -  - 20102010 نيمأتلا ، ، نيمأتلا تاكرش   تاكرش تامدخب   تامدخب نيلومشملا   نيلومشملا صاخشألا   صاخشألا

ززعملا نيمأتلا  . نامض  . ةقث  .

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  يبظوبأ ،  ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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