
ةئيبلا . 2.6
ومنو عساش  ينارمع  عسوتو  ةعراستمو  ةريبك  ةيداصتقا  ةـيمنت  نم  يبظوبأ  ةرامإ  هدهـشت  ام  لظ  يف 
يتـلا ةيـسيئرلا  تاـعوضوملا  نم  اـهاياضق  ةـهجاومو  اـهتيمنتو  ةـئيبلا  عوضوم  حبـصأ  عيرـس ، يناـكس 
كاردإ كانه  حبـصأ  ثيح  ةـيجيتارتسالا ، اهاؤرو  اهتـسايس  تاـكرحمو  يبظوبأ  ةـموكح  تاـحورطا  رّدـصتت 

ةيمنتو لماشو ، نزاوتمو  مادتـسم  ومن  قيقحتل  اًيـساسأ  اًبلطم  اهرابتعاب  ةئيبلا  ةيامح  ةـيمهأب  قيمع 
نم ةحــضاو  كـلذ  تـالالدو  .ةـيعيبطلاو  ةـيداصتقالا  هدراوـمو  هتمالــسو  هتحــص  ىلع  ظاـفحلاو  عـمتجملا 

يتلا ةـعّونتملا  تاتابنلاو  راجـشألا  نييالمو  قئادـحلاو  عرازملاو  تاباغلا  نم  ةعـساولا  ءارـضخلا  تاحاسملا 
دهجلا ةماخـض  ىلع  اًدـهاش  فقتو  ةيوارحـصلا  يـضارألا  طـسو  ةرمتـسمو  ةدـيازتم  ةروـصب  رـشتنت  تتاـب 

نأ ـالإ  ملاـعلا ، يف  طـفنلا  يردـصم  ربـكأ  نـم  اـهنوك  مـغرو  .قـقحت  يذــلا  زاـجنإلا  ةــمظع  ىلعو  لوذــبملا 
ةيملاـعلا دوـهجلا  دوـقت  ثـيح  ةـفيظنلاو  ةددـجتملا  ةـقاطلا  رداـصم  ينبت  يف  ةقاّبــس  ربـتعت  يبـظوبأ 
تاثاعبنا ةدايزل  يساسألا  ردصملا  لثمت  يتلا  ةيديلقتلا  ةقاطلا  رداصم  ىلع  دامتعالا  ضفخ  وحن  ةيمارلا 

.ةيخانملا تاريغتلاو  يرارحلا  سابتحالا  ةرهاظو  يوجلا  فالغلا  يف  نوبركلا  ديسكأ  يناث 

ظافحلا نيداـيم  يف  ةـصاخ  ةـقومرم  ةـيلود  ةـناكم  يبظوبأ  ةراـمإ  ةـئيبلا  اـياضقب  ماـمتهالا  بسكأ  دـقو 
عيجـشتو ةيعيبطلا  تايمحملا  ةماقإو  ةيرحبلاو  ةيربلا  ةايحلا  ةيمنتو  رحـصتلا  ةـحفاكمو  ةـعيبطلا  ىلع 

كلذلو .ضارقنالاب  ةددهملا  ةردانلا  رويطلاو  تاناويحلا  نم  ةددـعتم  عاونأ  ىلع  ظافحلل  ةـيملاعلا  ثوحبلا 
خاـنملا لـثم  تـالاجملا  فـلتخم  يطغت  ةـئيبلل  تاءاـصحإ  ريفوـتب  يبـظوبأ  ءاـصحإلا -  زكرم  ماـمتها  داز 

، تايافنلا تاءاصحإو  ةينهملا  ةمالسلاو  ةحـصلاو  هايملا  تاءاصحإو  هل  ةثولملا  تاثاعبنالاو  ءاوهلا  ةدوجو 
.ةرامإلا يف  ةمادتسم  ةئيب  قيقحتل  تاسايسلاو  ططخلا  يمسارو  رارقلا  يذختم  معد  يف  مهسي  امب 

طسوتم ناك  نيح  يف  ماع 2018  يف  ةيوئم  ةجرد  يبظوبأ 23  ةرامإل  ىرغصلا  ةرارحلا  ةجرد  طسوتم  غلب 
رتميلم نم 81.4  ضفخنا  يونـسلا  راطمألا  لوطه  طسوتم  امأ  .ةيوئم  ةـجرد  ىمظعلا 34.8  ةرارحلا  ةجرد 

غلب امنيب  ةيبسنلا 25.7 ،%  ةبوطرلل  ىندألا  دـحلا  طسوتم  غلبو  ماع 2018  رتميلم  ىلإ 80.2  ماع 2017 
تزواجتو لاكـسابوتكيه ، يوـجلا 1,009.3  طغـضلا  طـسوتم  ناـكو  اهل 72.3 .%  ىـصقألا  دـحلا  طسوتم 

.فيصلا روهش  لالخ  ةعاس  عبرم / رتم  / تاو يمويلا 8300  يسمشلا  عاعشإلا  ةّدشل  ىمظعلا  ةميقلا 

لالخ اهب  حومـسملا  اهدودـح  نمـض  ءاوهلا  تاثولم  تازيكرت  تّلظ  دـقف  ءاوهلا  ةـيعونب  قّلعتي  اـم  يفو 
ءاوهلا يف  نوركيم  اهرطق 10  غلبي  يتلا  ةـقلاعلا -  ةربغألا  زيكرتل  يونـسلا  لّدـعملا  حوارتو  ماع 2018 

ةّيمك تلـصوو  .يبظوبأ  ةراـمإل  ةيرـضحلا  قطاـنملا  يف  بعكم  رتم  / مارجوركيم و 145.5  نيب 121.9  اـم 
ةبـسن تغلب  ثيح  بعكم ، رتـم  نوـيلم  وـحن 300.1 ىلإ  ماع 2018  يف  ةـجلاعملا  يحـصلا  فرـصلا  هايم 
بيـصن دـعتي  مل  نيح  يف  ةراـمإلا ، يلاـمجإ  نـم  وحن 76 % يبظوبأ  ةـقطنم  يف  ةـجلاعملا  فرـصلا  هاـيم 

ديلوت ماـع 2018  يف  ةراـمإلا  تدهــش  دــقف  تاـيافنلا ، ّصخي  اـم  يفو.عوـمجملا  نـم  ةرفظلا 4 % ةـقطنم 
ريغ تاـيافنلا  نم  نـط  نوـيلم  وـحن 9.8  يأ  اـبيرقت ، نط  فـلأ  ىلإ 26.859  لـصي  يموي  طـسوتمب  تاـيافن 
يف ةّدلوملا  تايافنلا  تايمك  يلامجإ  نم  ىلعأ  ةيراجتلاو  ةيعانصلا  تايافن  ةبسن  تناكو  .ًايونس  ةرطخلا 

%. تغلب 36 ثيح  ةرامإلا ،
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خانملا
لعجي ام  اهنم ، يبونجلا  ءزجلا  ناطرـسلا  رادم  عطقيو  ةـفاجلا  ةـيرادملا  ةـقطنملا  يف  يبظوبأ  ةرامإ  عقت 
لكشب فيـصلا  تارتف  يفو  ةنـسلا  رادم  ىلع  ةيلاع  ةرارح  تاجرد  تاذ  ةيوارحـص  ةعيبطب  فصتي  اهخانم 

.صاخ

يف امّيــس  ـالو  ةــيبسنلا ، ةــبوطرلا  عاـفتراب  فيــصلا  يف  ةــعفترملا  ةرارحلا  تاـجرد  تاطــسوتم  طـبترتو 
ايند تايوتـسم  ىلإ  ةرارحلا  تاجرد  طوبهو  ماـع  لكـشب  ءفدـلاب  اهؤاتـش  فصّتيو  .ةـيلحاسلا  قطاـنملا 

ةيلخادـلا ةيوارحـصلاو  ةـيلحاسلا  قطاـنملا  نيب  ةرارحلا  تاـجرد  يف  قرفلا  ظـحالي  اـمك  رخآ ، ىلإ  نيح  نم 
نأ امك  راطمألا ، ةّـلق  يبظوبأ  ةرامإ  يناـعتو  .ةراـمإلا  سيراـضت  اـهعومجم  يف  لّكـشت  يتلا  تاـعفترملاو ،

.رخآ ىلإ  ماع  نم  ةريبك  ةجردب  توافتت  اهتاّيمك 

حايرو ةـبرتأب ، ةـلّمحم  نكت  مل  اـم  وجلا  فيطلت  ىلع  دـعاست  ةيلامـش  ةيمـسوم  حاـير  ةـلودلا  ىلع  ّبهتو 
ةيبوـنج وأ  ةـيبونج  نيب  اـبلاغ  حاـيرلا  رّيغتتو  .ةدـيدش  ةـبوطر  تاـجرد  تاذ  دـمألا  ةريـصق  ةيقرـش  ةـيبونج 

.ةيبرغ ةيلامشو  ةيلامش  وأ  ةيبرغو  ةيقرش 

ةعرـسو ةـيلاعلا ، ةرارحلا  تاـجرد  يه : ةّدـع ، لـماوع  ببـسب  هاـيملا  رّخبت  تاطـسوتم  ةداـيز  ظـحالملا  نمو 
ءاصحإ زكرم  لزـالزلاو  ةـيوجلا  داـصرألل  ينطولا  زكرملا  دوزي  .راـطمألا  ةّـلقو  اـهبوبه ، ةوقو  ةـيلاعلا  حاـيرلا 

ايئاـصحإ اـهتجلاعم  متي  مث  نـمو  يبـظوبأ ، ةراـمإ  ىوتـسم  ىلع  ةـيخانملا  تاـطحملا  تاـنايبب  يبـظوبأ 
.رزجلاو ةرفظلاو  نيعلاو  يبظوبأ  يه : ةرامإلاب ، ةيسيئر  قطانم  عبرأ  لثمتل 

1.2.62018 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  ةرارحلا  تاجرد  طسوتم 
( ةيوئم ةجرد  )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
18.517.817.719.2رياني
20.921.621.220.7رياربف
23.725.024.723.6سرام
28.430.129.227.0ليربأ

32.033.433.130.6ويام
34.536.136.133.3وينوي
36.238.137.534.8ويلوي
35.437.136.634.5سطسغأ

34.134.934.833.9ربمتبس
30.430.130.530.8ربوتكأ
25.925.125.726.4ربمفون
21.720.521.022.7ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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2018لكشلا 1.2.6 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  ىرغصلاو  ىمظعلا  ةرارحلا  تاجرد  طسوتم 

ىرغصلا ةرارحلا  تاجرد  طسوتم  يبظوبأ -  ةقطنم  .

ىمظعلا ةرارحلا  تاجرد  طسوتم  يبظوبأ -  ةقطنم  .

ىرغصلا ةرارحلا  تاجرد  طسوتم  نيعلا -  ةقطنم  .

ىمظعلا ةرارحلا  تاجرد  طسوتم  نيعلا -  ةقطنم  .

ىرغصلا ةرارحلا  تاجرد  طسوتم  ةرفظلا -  ةقطنم  .

ىمظعلا ةرارحلا  تاجرد  طسوتم  ةرفظلا -  ةقطنم  .

ىرغصلا ةرارحلا  تاجرد  طسوتم  رزجلا -  .

ىمظعلا ةرارحلا  تاجرد  طسوتم  رزجلا -  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

2.2.62018 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  راطمألا  لوطه  طسوتم 
( رتميلم )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
2.90.00.42.3رياني
2.71.70.512.5رياربف
1.61.60.51.6سرام
0.15.41.53.9ليربأ

0.03.01.30.4ويام
0.00.10.10.0وينوي
0.00.70.50.0ويلوي
0.00.10.30.0سطسغأ

0.00.00.10.0ربمتبس
0.25.55.22.2ربوتكأ
14.50.31.25.2ربمفون
0.00.00.00.0ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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2018لكشلا 2.2.6 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  راطمألا  لوطه  طسوتم 

رزجلا . ةرفظلا  ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

3.2.62018 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  يوجلا  طغضلا  طسوتم 
( لاكسابوتكيه )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
1017.71018.01017.21018.8رياني
1015.71016.31015.11016.8رياربف
1013.11013.51012.71014.1سرام
1009.61010.01009.21010.6ليربأ

1006.71007.21006.51007.7ويام
999.3999.7999.31000.1وينوي
996.1996.5995.9996.8ويلوي
998.3998.5998.0999.1سطسغأ

1005.11005.81004.71005.7ربمتبس
1012.71013.01012.11013.4ربوتكأ
1016.21016.61015.51017.0ربمفون
1018.51018.81017.81019.3ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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4.2.62018 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  ةيبسنلا  ةبوطرلا  طسوتم 
)%(

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
65.254.961.864.0رياني
62.844.055.668.7رياربف
59.234.946.665.0سرام
51.229.444.861.0ليربأ

47.825.640.257.3ويام
48.726.337.661.3وينوي
50.024.940.463.0ويلوي
57.731.948.466.3سطسغأ

50.227.147.064.3ربمتبس
56.337.953.861.0ربوتكأ
59.251.459.261.7ربمفون
65.055.664.461.7ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا

2018لكشلا 3.2.6 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  ةيبسنلا  ةبوطرلا  طسوتم 

رزجلا . ةرفظلا  ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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5.2.62018 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  حايرلا  ةعرس  طسوتم 
( ةدقع )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
11.89.712.417.7رياني
12.310.812.616.3رياربف
11.210.711.613.7سرام
14.312.715.418.3ليربأ

13.813.714.616.0ويام
14.313.315.417.3وينوي
12.711.313.014.0ويلوي
13.011.112.614.0سطسغأ

13.511.811.612.0ربمتبس
12.59.811.412.7ربوتكأ
14.010.613.619.0ربمفون
10.88.410.414.3ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
ةعاسلا يف  ليم   1.15 ةدقعلا =  * 

6.2.62018 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  سمشلا  عوطس  تاعاس  ددعل  يمويلا  طسوتملا 
( ةعاس )

نيعلايبظوبأرهشلا
8.39.1رياني
8.69.5رياربف
9.610.2سرام
9.910.6ليربأ

10.411.2ويام
11.211.6وينوي
10.511.2ويلوي
10.110.8سطسغأ

10.110.5ربمتبس
9.19.7ربوتكأ
8.39.0ربمفون
8.58.8ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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7.2.62018 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  يسمشلا  عاعشإلا  ةدشل  يمويلا  عومجملا  طسوتم 
( ةعاس /م2/ تاو )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
4223.74808.14589.24322.3رياني
4725.35212.25126.04838.0رياربف
6072.56621.06434.26263.0سرام
6037.26612.06333.25969.0ليربأ

6047.57005.76513.06568.0ويام
6308.27169.06538.67065.0وينوي
5844.76466.96125.86163.0ويلوي
6280.76324.46263.45567.0سطسغأ

6175.56337.06199.65137.3ربمتبس
5303.35284.35165.04278.0ربوتكأ
4617.84566.64519.83720.3ربمفون
4359.54367.74251.04001.0ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا

،لكشلا 4.2.6 رهشلاو ةقطنملا  بسح  يسمشلا  عاعشإلا  ةدشل  يمويلا  عومجملا  طسوتم 
2018

رزجلا . ةرفظلا  ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ءاوهلا تاءاصحإ 
لثم ةــكّرحتم  ىرخأ  رداـصمو  عناـصملاو  ةــقاطلا  تاـطحم  لـثم  ةــتباث  رداـصم  نـم  ءاوـهلا  ثّوـلت  جــتني 

ءاوهلا ةدوج  ليلقت  ىلع  رداصملا  هذه  نع  ةجتانلا  تاثاعبنالا  لمعت  ذإ  تالفاحلاو ، تارايسلاو  تانحاشلا 
.ةيجولوكيإلا مظنلا  نزاوتو  ناسنإلا  ةحص  يف  ًابلس  رثؤي  امم 

ةربغألاو نيجورتينلا ، ديـسكأ  يناثو  تيربكلا ، ديـسكأ  يناـث  ساـقُت  يتلا  ةـسيئرلا  ءاوهلا  تاـثّولم  نمو 
، ةديج ماع  لكشب  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ءاوهلا  ةدوج  ّدعتو.نوبركلا  ديـسكأ  لوأو  يـضرألا ، نوزوألاو  ةقلاعلا ،

سايقلا تاطحم  نأ  دجنف  اهيف ، ماقت  يتلا  ةطـشنألا  بسح  ىرخأ  ىلإ  ةـقطنم  نم  فلتخت  تاءارقلا  نأ  الإ 
، تارايـسلا مداوع  تاثاعبنا  ىلإ  عجري  كلذو  ًايبسن ، ةعفترم  ثولت  تالّدـعم  لّجـست  تاقرطلا  نم  ةـبيرقلا 

يتلاو ةيطفنلاو ، ةيعانـصلا  ةطـشنألا  عقاوم  نم  برقلاب  دـصرُت  يتلا  تاسايقلا  ىلع  اضيأ  كلذ  قبطنيو 
.ةرامإلا يف  ثّولت  تالّدعم  ىلعأ  لّجست 

يف نوركيم  اـهرطق 10  غلبي  يتلا  ةـقلاعلا ، ةربغـألا  زيكرتـل  يونـسلا  طـسوتملا  حوارت  ماـع 2018  يفو 
حوارت نيح  يف  ةراـمإلل ، ةيرـضحلا  قطاـنملا  يف  بعكم  رتـم  / مارجوركيم و 145.5  نيب 121.9  اـم  ءاوهلا 

لقأ وهو  بعكم  رتـم  مارجوركيم / نيب 6.9و16.3  ام  تيربكلا  ديـسكأ  يناث  زيكرتل  يونـسلا  طـسوتملا 
(. بعكم رتم  مارجوركيم /  60  ) يلحم هب  حومسملا  يونسلا  ىصقألا  دحلا  نم 

ةقطنملا8.2.6 بسح  ةيرضحلا  قطانملا  يف  ءاوهلا  ثولت  تارشؤمل  يونسلا  طسوتملا 
2018 ةطحملاو ،

( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ىصقألا دحلا   ) رشؤملا
( حومسملا

ديسكأ يناث 
60 تيربكلا ( 
رتم / مارجوركيم

( بعكم

ديسكأ يناث 
نيجورتينلا

نوزوألا
يضرألا

ةقلاعلا ةربغألا 
نوركيم  10 - 
لقأ وأ 

يبظوبأ ةقطنم 
ةفيلخ 13.134.895.7121.9ةسردم 

ساي ينب  10.835.371.1135.0ةسردم 
ةفيلخ 12.633.289.1145.5ةنيدم 

12.344.6111.7128.3عطقملا
نيعلا ةقطنم 
نيعلا 8.035.580.8143.4ةسردم 

10.317.694.1136.3ناحيوس
133.1-9.338.1رخاز
6.929.58.6134.8ةيوطلا

ةرفظلا ةقطنم 
دياز 16.315.587.6127.5عدب 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا *9.2.6 بسح  طيحملا  ءاوهلا  يف  تيربكلا  ديسكأ  يناث  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ةطحملا 2015201620172018عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  8.013.613.615.9طسو 
ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

8.711.211.913.1ةفيلخ

نادمح عراش  قيرطلا -  9.413.413.115.2بناج 
ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

7.39.49.110.8ساي

حفصم ةيعانص -  11.612.412.514.9ةقطنم 
قرفملا ةيعانص - 5.910.010.113.8ةقطنم 

ةفيلخ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
10.010.410.712.6أ

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 8.110.810.612.3ةقطنم 
نيعلا ةقطنم 

ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
6.46.46.58.0نيعلا

نيعلا عراش  قيرطلا -  4.95.45.66.6بناج 
عوقلا ةيعجرم -  4.55.65.06.7ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 6.48.19.110.3ةقطنم 
رخاز ةنيدملا -  8.98.17.59.3طسو 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 5.86.47.16.9ةقطنم 
ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 15.115.413.716.3ةقطنم 
سيورلا ةيعانص -  15.620.219.120.9ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  11.212.914.014.3طسو 
اويل ةحاو  ةيعجرم -  14.110.211.713.5ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  17.017.717.419.2ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
بعكم رتم  مارجوركيم / وه 60  تيربكلا  ديسكأ  يناث  زيكرت  طسوتمل  هب  حومسملا  يونسلا  ىصقألا  دحلا  * 
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بسح10.2.6 طيحملا  ءاوهلا  يف  نيجورتينلا  ديسكأ  يناث  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
ةقطنملا

( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ةطحملا 2015201620172018عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  35.730.834.637.7طسو 
ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

28.327.833.134.8ةفيلخ

نادمح عراش  قيرطلا -  49.950.151.354.1بناج 
ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

30.732.234.035.3ساي

حفصم ةيعانص -  49.852.454.452.9ةقطنم 
قرفملا ةيعانص - 47.745.848.951.4ةقطنم 

ةفيلخ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
25.428.232.133.2أ

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 36.938.745.244.6ةقطنم 
نيعلا ةقطنم 

ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
34.332.434.335.5نيعلا

نيعلا عراش  قيرطلا -  42.042.742.241.4بناج 
عوقلا ةيعجرم -  4.94.55.37.0ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 13.813.216.817.6ةقطنم 
رخاز ةنيدملا -  31.535.233.838.1طسو 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 25.233.433.329.5ةقطنم 
ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 16.514.015.115.5ةقطنم 
سيورلا ةيعانص -  25.624.821.722.4ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  15.614.915.614.1طسو 
اويل ةحاو  ةيعجرم -  3.84.15.88.4ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  13.813.113.419.9ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا11.2.6 بسح  طيحملا  ءاوهلا  يف  يضرألا  نوزوألا  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ةطحملا 2015201620172018عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  88.979.991.495.7طسو 
ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

99.891.290.395.4ةفيلخ

ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
115.470.970.071.1ساي

ةفيلخ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
114.493.383.289.7أ

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 101.680.790.2111.7ةقطنم 
نيعلا ةقطنم 

ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
94.56568.980.8نيعلا

عوقلا ةيعجرم -  117.391.772.972.1ةقطنم 
ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 118.290.292.394.1ةقطنم 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 97.592.786.989.6ةقطنم 
ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 123.895.987.687.6ةقطنم 
سيورلا ةيعانص -  115.491.989.196.4ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  105.791.887.898.9طسو 
اويل ةحاو  ةيعجرم -  117.8106.699.4114.8ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  106.391.986.6109.2ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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بسح12.2.6 طيحملا  ءاوهلا  يف  نوركيم )   10  ) ةقلاعلا ةربغألا  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
ةقطنملا

( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ةطحملا 2015201620172018عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  138.3117.1111.8121.9طسو 
ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

118.6127.1120.0132.4ةفيلخ

نادمح عراش  قيرطلا -  171.6101.0114.0122.9بناج 
ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

142.4130.0129.4135.0ساي

حفصم ةيعانص -  172.1158.1146.3160.4ةقطنم 
قرفملا ةيعانص - 174.9206.9177.9164.1ةقطنم 

ةفيلخ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
136.1155.9120.0145.5أ

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 144.0136.4117.9128.3ةقطنم 
نيعلا ةقطنم 

ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
124.1111.7116.5143.4نيعلا

نيعلا عراش  قيرطلا -  100.8102.3103.3122.9بناج 
عوقلا ةيعجرم -  138.1108.9130.3154.4ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 132.990.8114.4136.3ةقطنم 
رخاز ةنيدملا -  101.994.0125.2133.1طسو 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 136.2100.1112.7134.8ةقطنم 
ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 134.8128.7128.8127.5ةقطنم 
سيورلا ةيعانص -  139.7125.6108.5116.8ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  115.9112.4111.0124.5طسو 
اويل ةحاو  ةيعجرم -  168.3112.8113.8123.5ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  208.1128.8119.7123.9ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا13.2.6 بسح  طيحملا  ءاوهلا  يف  نوبركلا  ديسكأ  لوأ  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
( بعكم رتم  مارجيلم / )

ةطحملا 2015201620172018عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

نادمح عراش  قيرطلا -  1.81.41.20.6بناج 
عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 0.80.60.81.2ةقطنم 

نيعلا ةقطنم 
نيعلا عراش  قيرطلا -  10.60.70.5بناج 

عوقلا ةيعجرم -  0.60.30.30.8ةقطنم 
ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 0.70.50.50.2ةقطنم 

ةرفظلا ةقطنم 
سيورلا ةيعانص -  1.10.81.00.4ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا14.2.6 بسح  ءاضوضلا  تايوتسمل  يونسلا  طسوتملا 
( لبيسيد )

ةطحملا 2015201620172018عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  58.8---طسو 
ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

29.14949.350.9ةفيلخ

نادمح عراش  قيرطلا -  64.458.758.762.4بناج 
ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 

46.9-44.645.5ساي

حفصم ةيعانص -  54.553.454.153.9ةقطنم 
قرفملا ةيعانص - 53.350.647.644.2ةقطنم 

ةفيلخ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
45.145.845.348.1أ

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 47.548.549.650.2ةقطنم 
نيعلا ةقطنم 

ةسردم ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
50.350.250.148.8نيعلا

نيعلا عراش  قيرطلا -  61.461.361.461.6بناج 
عوقلا ةيعجرم -  51.347.641.639.0ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 45.9ةقطنم 
رخاز ةنيدملا -  49.8-51.349.2طسو 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 49.2-51.752.2ةقطنم 
ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 50.051.3-39.2ةقطنم 
سيورلا ةيعانص -  51.639.137.334.4ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  53.8--51.5طسو 
اويل ةحاو  ةيعجرم -  54.4--42.8ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  54.950.945.755.6ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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زاغلاو15.2.6 طفنلا  عاطق  تيربكلا -  ديساكأ  تاثاعبنا 
( نط )

لمعلا 2015201620172018عاطق 
363,692220,249192,931369,874عومجملا

جاتنإلاو 11,67710,06712,2648,634فاشكتسالا 
ريركتلاو 301,021156,219131,163313,880ةجلاعملا 
عيزوتلاو 9,6947,9133,396374قيوستلا 

نولقتسملا 41,30046,05046,10846,986نولغشملا 

.كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تانايبلا ردصم  لبق  نم  لمعلا  تاعاطق  فينصت  ةداعإ  مت  ةظحالم :

زاغلاو16.2.6 طفنلا  عاطق  نيجورتينلا -  ديساكأ  تاثاعبنا 
( نط )

لمعلا 2015201620172018عاطق 
54,33570,82069,17561,568عومجملا

جاتنإلاو 8,26313,22914,12218,714فاشكتسالا 
ريركتلاو 33,12639,59839,99339,457ةجلاعملا 
عيزوتلاو 10,33915,32412,8541,131قيوستلا 

نولقتسملا 2,6072,6692,2062,266نولغشملا 

.كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تانايبلا ردصم  لبق  نم  لمعلا  تاعاطق  فينصت  ةداعإ  مت  ةظحالم :
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زاغلاو17.2.6 طفنلا  عاطق  ةرياطتملا -  ةيوضعلا  تابكرملا  تاثاعبنا 
( نط )

لمعلا 2015201620172018عاطق 
64,45788,491109,438112,237عومجملا

جاتنإلاو 51,60851,08648,80349,767فاشكتسالا 
ريركتلاو 9,3677,6897,4136,634ةجلاعملا 
عيزوتلاو 2,79528,57752,17754,807قيوستلا 

نولقتسملا 6871,1381,0451,029نولغشملا 

.كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تانايبلا ردصم  لبق  نم  لمعلا  تاعاطق  فينصت  ةداعإ  مت  ةظحالم :

زاغلاو18.2.6 طفنلا  عاطق  ءاوهلا -  تاثولمل  ةيلكلا  تاثاعبنالا 
( نط )

2015201620172018ثولملا
482,485379,560371,544543,679عومجملا

تيربكلا ديساكأ  363,692220,249192,931369,874يناث 
نيجورتينلا 54,33570,82069,17561,568ديساكأ 

ةرياطتملا ةيوضعلا  64,45788,491109,438112,237تابكرملا 

.كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

زاغلاولكشلا 5.2.6 طفنلا  عاطق  ءاوهلا -  تاثولمل  ةيلكلا  تاثاعبنالا 

ةرياطتملا ةيوضعلا  تابكرملا  . نيجورتينلا  ديساكأ  . تيربكلا  ديساكأ  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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زاغلاو19.2.6 طفنلا  عاطق  نوبركلا -  ديسكأ  يناث  تاثاعبنا 
( نط نويلم  )

لمعلا 2015201620172018عاطق 
33.734.135.834.6عومجملا

جاتنإلاو 3.94.44.54.8فاشكتسالا 
ريركتلاو 27.627.428.728.8ةجلاعملا 
عيزوتلاو 1.41.41.80.1قيوستلا 

نولقتسملا 0.80.90.91.0نولغشملا 

.كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تانايبلا ردصم  لبق  نم  لمعلا  تاعاطق  فينصت  ةداعإ  مت  ةظحالم :

ءابرهكلاو20.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  تيربكلا -  ديسكأ  يناث  تاثاعبنا 
( نط )

2015201620172018ردصملا
1,910.41,884.81,278.91,246.0عومجملا

ةقاطلل ةيبرعلا  399.7412.0339.5329.3ةكرشلا 
ةقاطلل سإ  مإ  يس  تاهيوشلا  218.0243.0236.0251.0ةكرش 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تارامإلا  78.827.250.443.3ةكرش 
ةقاطلل لبتكارت  لاتوت  جيلخلا  27.128.228.228.1ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  ةليوطلا -  641.3623.5336.7349.0ةكرش 
ةيلحتلاو ةقاطلل  أفرملا  14.30.014.613.2ةطحم 

ةقاطلل سيورلا  127.4145.6188.8163.0ةكرش 
ةقاطلل ايسآ  تاهيوشلا  403.8405.384.769.1ةكرش 

يبظوبأ ةقاطلا -  ةرئاد   : ردصملا

ءابرهكلاو21.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  نيجورتينلا -  ديساكأ  تاثاعبنا 
( نط )

2015201620172018ردصملا
14,38116,54415,30314,023عومجملا

ةقاطلل ةيبرعلا  4,1964,3003,7392,686ةكرشلا 
ةقاطلل سإ  مإ  يس  تاهيوشلا  2,5662,9363,1742,818ةكرش 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تارامإلا  478466486544ةكرش 
ةقاطلل لبتكارت  لاتوت  جيلخلا  2,2152,2932,1532,346ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  ةليوطلا -  2,5153,3832,7442,732ةكرش 
ةيلحتلاو ةقاطلل  أفرملا  1743-270ةطحم 

ةقاطلل سيورلا  1,2422,0641,8811,833ةكرش 
ةقاطلل ايسآ  تاهيوشلا  8981,1021,1091,021ةكرش 

يبظوبأ ةقاطلا -  ةرئاد   : ردصملا
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ءابرهكلاو22.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  ةرياطتملا -  ةيوضعلا  تابكرملا  تاثاعبنا 
( نط )

2015201620172018ردصملا
248.6258.8260.2257.6عومجملا

ةقاطلل لبتكارت  لاتوت  جيلخلا  248.6258.8260.2257.6ةكرش 
ةيلحتلاو ةقاطلل  أفرملا  ----ةطحم 

يبظوبأ ةقاطلا -  ةرئاد   : ردصملا

ءابرهكلاو23.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  ءاوهلا -  تاثولمل  ةيلكلا  تاثاعبنالا 
( نط )

2015201620172018ثولملا
16,54018,68616,84215,527عومجملا

تيربكلا ديسكأ  1,9101,8851,2791,246يناث 
نيجورتينلا 14,38116,54315,30314,023ديساكأ 

ةرياطتملا ةيوضعلا  249259260258تابكرملا 

يبظوبأ ةقاطلا -  ةرئاد   : ردصملا

ءابرهكلاولكشلا 6.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  ءاوهلا -  تاثولمل  ةيلكلا  تاثاعبنالا 

ةرياطتملا ةيوضعلا  تابكرملا  . نيجورتينلا  ديساكأ  . تيربكلا  ديسكأ  يناث  .

.يبظوبأ ءاصحإلا  زكرم   : ردصملا
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ءابرهكلاو24.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  نوبركلا -  ديسكأ  يناث  تاثاعبنا 
( نط نويلم  )

2015201620172018ردصملا
35.434.637.236.2عومجملا

ةقاطلل ةيبرعلا  7.58.58.47.1ةكرشلا 
ةقاطلل سإ  مإ  يس  تاهيوشلا  5.35.45.05.0ةكرش 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تارامإلا  2.80.02.82.9ةكرش 
ةقاطلل لبتكارت  لاتوت  جيلخلا  5.35.95.65.6ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  ةليوطلا -  8.28.88.88.8ةكرش 
ةيلحتلاو ةقاطلل  أفرملا  0.00.00.00.0ةطحم 

ةقاطلل سيورلا  2.83.02.93.0ةكرش 
ةقاطلل ايسآ  تاهيوشلا  3.53.03.83.8ةكرش 

يبظوبأ ةقاطلا -  ةرئاد   : ردصملا

ءابرهكلاو25.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  ىرخأ -  تاثاعبنا 
( نط )

2015201620172018ثولملا
نوبركلا ديسكأ  7,9959,6817,2128,661لوأ 

0.000.000.020.00صاصرلا
104108109108ناثيملا

زورتينلا 29303030ديسكأ 

يبظوبأ ةقاطلا -  ةرئاد   : ردصملا
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هايملا
يف ةريبك  ةدايز  ىلإ  ريبكلا  يناكـسلا  ديازتلاو  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةعارزلاو  داصتقالل  عراستملا  ومنلا  ىدأ 

.هايملا كالهتسا 

ةجلاعملا يحصلا  فرصلا  هايمو  ةّالحملا  هايملا  لثم  ةيديلقتلا  ريغ  هايملا  دراوم  ىلع  دامتعالا  لّدعم  غلب 
يبظوبأ ةـقطنم  تلتحا.بلطلاو  ضرعلا  نيب  نزاوتلا  لالتخا  ءلمل  كلذو  دايدزا ، يف  اهمادختـسا  داعملا 

فرـصلا هايم  يلاـمجإ  نم  تغلب 76 % ةبـسنب  ةـجلاعملا  يحـصلا  فرـصلا  هايم  جاتنإ  يف  ىلوـألا  ةـبترملا 
، ددّصلا اذه  يف  اجاتنإ  لقألا  ةـيبرغلا  ةـقطنملا  تناك  نـيح  يف  ماع 2018  يف  ةرامإلل  ةجلاعملا  يحـصلا 

.ةجلاعملا هايملا  يلامجإ  نم  طقف  غلب 4 % جاتنإب 

عونلا26.2.6 بسح  ةيديلقتلا  ريغ  هايملا  دراوم  يلامجإ 
( بعكم رتم  نويلم  )

2015201620172018عونلا
1,319.31,281.41,275.71,251.5عومجملا

ةالحملا هايملا  1,148.51,114.91,101.31,081.9كالهتسا 
داعملا ةجلاعملا  يحصلا  فرصلا  هايم 

170.8166.5174.4169.6اهمادختسا

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

يبظوبا 2018لكشلا 1.2.6 ةرامإ  يف  ةيلحاسلا  هايملا  ةدوج  ةيرحبلا -  تايذغملا  رشؤم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا27.2.6 بسح  ةجلاعملل  ةلخادلا  يحصلا  فرصلا  هايم  ةّيمك 
( بعكم رتم  نويلم  )

2015201620172018ةقطنملا
344.4335.6319.6311.6عومجملا

يبظوبأ 259.4254.1242.6237.7ةقطنم 
نيعلا 71.567.764.462.8ةقطنم 
ةرفظلا 13.513.812.611.1ةقطنم 

.يحصلا فرصلا  تامدخل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا28.2.6 بسح  ةجلاعملا  يحصلا  فرصلا  هايم  ةيمك 
( بعكم رتم  نويلم  )

2015201620172018ةقطنملا
332.3325.9310.7300.1عومجملا

يبظوبأ 251.7247.1236.0228.9ةقطنم 
نيعلا 67.665.362.360.1ةقطنم 
ةرفظلا 13.013.512.411.1ةقطنم 

.يحصلا فرصلا  تامدخل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا29.2.6 بسح  اهمادختسا  داعملا  ةجلاعملا  يحصلا  فرصلا  هايم  ةيمك 
( بعكم رتم  نويلم  )

2015201620172018ةقطنملا
170.8166.5174.4169.6عومجملا

يبظوبأ 95.791.1101.899.7ةقطنم 
نيعلا 64.663.761.359.4ةقطنم 
ةرفظلا 10.511.711.310.5ةقطنم 

.يحصلا فرصلا  تامدخل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا30.2.6 بسح  يحصلا  فرصلا  هايم  ةجلاعم  تاطحم  ةقاط  يلامجإ 
( بعكم رتم  نويلم  )

2015201620172018ةقطنملا
470.4474.7473.2473.7عومجملا

يبظوبأ 369.9370.6369.4369.9ةقطنم 
نيعلا 81.782.482.282.2ةقطنم 
ةرفظلا 18.821.721.621.6ةقطنم 

.يحصلا فرصلا  تامدخل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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تايافنلا
حلطـصم ريـشيو  .ةيرـشبلاو  ةـيداصتقالا  نيتيمنتلا  ةدايز  عم  اهتجلاعمو  تايافنلا  ةرادإب  ماـمتهالا  دادزي 

نم ةـــجتانلا  تاــيافنلا  نــم  صّلختلاو  ةـــجلاعملاو  زرفلاو  لــقنلاو  عــمجلا  تاــيلمع  ىلإ  تاـــيافنلا  ةرادإ 
.يراضحلا رهظملاو  ةحصلاو  ةئيبلا  ىلع  اهراثآ  ليلقت  فدهب  ةيداصتقالاو  ةيرشبلا  تاطاشنلا 

لّدـعمب يأ  نـط ، نوـيلم  وـحن 9.8  ماـعل 2018  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةدـّلوملا  تاـيافنلا  ةّـيمك  يلاـمجإ  غلب 
نم وحن 36.1 % تلكش  ثيح  ةبسن  ىلعأ  ةيعانصلاو  ةياجتلا  تايافنلا  تلّكـشو  ًايموي  نط  فلأ   26.859

تايافنلا ةيمك  تغلبو  ةبـسنب 32 .% مدهلاو  تاءاشنالا  تايافن  اهيلت  ةرامإلا ، يف  تايافنلا  ةيمك  يلامجإ 
.ةجتنملا تايافنلا  يلامجإ  نم  وحن 34 % اهريودت  داعملا  ةرطخلا  ريغ 

31.2.62018 ةقطنملاو ، ردصملا  طاشن  بسح  ةئشانلا  ةرطخلا  ريغ  ةبلصلا  تايافنلا  ةيمك 
( نط )

2015201620172018ردصملا
8,420,9989,598,9699,477,0379,803,432عومجملا

يمويلا 23,07126,22725,96426,859طسوتملا 
مدهلاو تاءاشنإلا  2,876,3134,532,3793,959,3193,102,631تايافن 

ةيراجتو ةيعانص  3,306,6442,692,7683,169,2123,543,264تايافن 
ةيعارز 493,106745,644933,5051,310,721تايافن 
ةيدلب 1,678,9831,561,6801,372,1401,793,541تايافن 

* 65,95266,49942,86153,274ىرخأ

.كوندأ يبظوبأ , تايافنلا -  ةرادإ  زكرم   : ردصملا
زاغلاو طفنلا  عاطق  تايافنو  ةأمح  لمشي  * . 

،لكشلا 7.2.6 ةقطنملا بسح  ةئشانلا  ةرطخلا  ريغ  ةبلصلا  تايافنلا  ةيمكل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018

مدهلاو. تاءاشنإلا  تايافن 

ةيراجتو. ةيعانص  تايافن 

ةيعارز. تايافن 

ةيدلب. تايافن 

ىرخأ.

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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صّلختلا32.2.6 قرط  بسح  ةئشانلا  ةرطخلا  ريغ  ةبلصلا  تايافنلا  ةّيمك 
( نط )

2015201620172018ردصملا
8,420,9989,598,9699,477,0379,803,432عومجملا

ريودتلا 2,189,1092,854,1492,687,9323,329,498ةداعإ 
21,5109,8247,5147,003قرحلا

دامس ىلإ  452,627228,126209,188110,351ليوحتلا 
تايافنلا 172,794181,555561,940906,164رمط 

* ىرخأو يحصلا  5,584,9586,325,3156,010,4635,450,416نفدلا 

.ةينطولا يبظوبأ  لورتب  ةكرشو  يبظوبأ  تايافنلا -  ةرادإ  زكرم   : ردصملا
ىرخأ ةصّصختم  تاكرش  قيرط  نع  صّلختلا  متي  * .

يويحلا عونتلا 
مـسر لـالخ  نـم  ضارقنـالاب  ةدّدـهملا  عاونـألا  ذاـقنإو  يوـيحلا  عّوـنتلا  ىلع  ظاـفحلا  ىلع  يبـظوبأ  تـصرح 

ةحرتقملاو ةـنلعملا  تاّيمحملا  ةـحاسم  يلامجإ  غلبي  ثيح.ةـئيبلا  ةـيامح  تاسرامم  نيـسحتو  تاسايس 
ةرامإ يف  دـجويو  .يبظوبأ  ةراـمإ  ةـحاسم  يلاـمجإ  نم  ةبـسنب 28.6 %  يأ  ًاـعبرم  ًارتـموليك  ًاعم 16,084 

تاـيراقفاللا ءانثتــساب  كـلذو  ًاـيرحبو ) ًاـيرب   ) ةلّجــسملا ةـّـيحلا  تاـنئاكلا  نـم  ًاــعون  وـحن 1050  يبــظوبأ 
ةيربلا لجرألا  تايلـصفمل  لّجـسم  عون  نم 2,093  رثكأ  دوجو  ىلإ  تاساردـلا  ريـشتو  لـجرألا . ) تايلـصفم  )

تاتابنلا نم  ًاـعون  ليجـست 436  ّمت  نـيح  يف  ةبـسنب 96 ،% اهنم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  تارـشحلا  لّكـشت 
.ةرامإلا يف  ةيئاعولا 

ةدّدهملاو33.2.6 ةفورعملا  عاونألا  ددع  يلامجإ 

ةفئاطلا
عاونألا ددع  يلامجإ 

ةفورعملا
عاونألا ددع  يلامجإ 

ةدّدهملا
503.030.0كامسألا

(ب) 437.015.0رويطلا
(ب) 57.07.0فحاوزلا

2.00.0تايئامربلا
(ب) 51.06.0تاييدثلا

1,050.058.0عومجملا
( ةيرب  ) لجرألا -2,093.0تايلصفم 

(ب) ةيئاعولا 436.08.0تاتابنلا 

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  يبظوبأ ، ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
.ةيئاملاو ةيربلا  عاونألا  لمشت  ب )  ) .ءارمحلا ةمئاقلا  بسح  ًايلحم  وأ  ًايملاع و/ ةدّدهملا  تائفلا  نمض  ةجردملا  عاونألا  لمشت  (أ )
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عونلا34.2.6 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةّيمحملا  قطانملا 

نالعإلاعونلامسالا 2)عقوملاةنس  مك  ) ةحاسملا
حورم 4,255.0ةرفظلا2001ةيرحبةيمحم 
تاساي 2,046.0ةرفظلا2009ةيرحبةيمحم 

فياييسلا وب  145.4يبظوبأ2007ةيرحبةيمحم 
هدانغ سار  54.6يبظوبأ2014ةيرحبةيمحم 

تايدعسلا 59.3يبظوبأ2014ةيرحبةيمحم 
مرقلا 9.9يبظوبأ2014ةيرحبةيمحم 
ةبثولا 4.6يبظوبأ2014ةيربةيمحم 

تيفح لبج  81.0نیعلا2014ةيربةيمحم 
عدبلا 1,264.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 
هيوافلدلا 141.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 
يواطلا 45.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 

عازه عدب  77.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 
روقصلا ةقرب  79.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 

هسبدلا وي  212.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 
هلمرلا 544.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 

ةيبرعلا اهملا  5,974.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 
( هنونيب  ) ىرابح 773.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 

بارسلا رصق  308.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 
( موزرملا  ) هداغلا 923.0ةرفظلا2014ةيربةيمحم 

يّلكلا 16,996.0عومجملا 

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  يبظوبأ ، ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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