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ميدقت
ماعل يبظوبأ  ةرامإل  يونـسلا  يئاصحإلا  باتكلا  رادـصإب  يبظوبأ " ءاصحإلا –  زكرم   " فرـشتي

هادأو ةراـمإلا  يف  ةـيومنتلا  ةريـسملا  مـعد  يف  ًـالماشو  ًايــساسأ  ًاـعجرم   " ربـتعي يذـلا   2019
تارارقلا ةغايـصل  مهعقاوـم ؛ فـلتخم  يف  رارقلا  عانـصو  تاسايــسلا  يمــسار  ىدـل  ةيــسيئر 

ةحيحص ." ةيملعو  ةينهم  سسأ  ىلع  ططخلاو 

؛" يبظوبأ ءاصحإلا –  زكرم   " اهردـصي يتلا  ةـيئاصحإلا  تاـجتنملا  مهأ  دـحأ  رادـصإلا  اذـه  ُّدـعُي 
ةزهجـألا ةطــشنأ  زاربإو  ةــيئاصحإلا  تاــمولعملاو  تاــنايبلا  قـيثوتو  دــصر  ىلإ  فدــهي  ثـيح 

يف لصاحلا  روطتلاو  ِّومنلا ، تالَّدـعُم  رخآ  ىلإ  ٍماع  نم  ُسكعيو  صاخلا ، عاطقلاو  ةـيموكحلا 
تانايبلاو تامولعملا  ميدقت  ىلإ  فدهي  امك  ةـيداصتقالاو ، ةـيعامتجالاو  ةيناكـسلا  تالاجملا 

هنأ ىلع  ًةوالع  ماعلا ، يأرلاو  نيثحاـبلاو  نيططخملاو  تاكرـشلاو  لاـمعألا  لاـجرل  ةـيئاصحإلا 
ماوعـألا رادــم  ىلع  يبـظوبأ  ةراـمإ  اــهتققح  يتـلا  ةــلماشلا  ةــيمنتلا  داــعبأ  ةــقدب  سكعي 

.ةقباسلا 

ًامسرو ًالكش  ًالودـج و58  نع 413  دـيزي  امو  ةيـسيئر ، لوصف  ةتـس  ىلع  رادـصإلا  اذـه  يوتحي 
تمت ةـثيدح ؛ تاـمولعم  تنمـضتو  ةيمـسرلا  تاءاـصحإلل  ماـعلا  راـطإلا  رواـحم  تـطغ  ًاـينايب ،

ةيئاـصحإلا تارـشؤملاو  تاـنايبلا  قيثوتو  نيـسحتل  ةلـصتملا  دوـهجلا  قايـس  يف  اـهتفاضإ 
مهأ رادـصإلا  اذـه  مـضي  اـمك  .تاءاـصحإلا  يمدختــسم  ةــمدخل  ةطيــسبو  ةلهــس  ةــقيرطب 

فدـهب ةـينمز  لسالــس  يف  ةـحَّضوم  ةـفلتخملا ، ةــيمنتلا  تاـعاطقل  تاـمولعملاو  تاـنايبلا 
ىلإ ًةفاضإ  تالاجملا ، ةفاك  يف  تاريغت  نم  هيلع  أرط  امو  ةرامإلا  عمتجم  عقاو  دصرو  ةـنراقملا 
ٍماـع رادـم  ىلع  زكرملا  اـهارجأ  يتـلا  ةـيئاصحإلا  حوـسملاو  لاـمعألا  جـئاتن  مهأ  ىلع  هئاوـتحا 
ةهج نم 50  رثكـأل  ةراـمإلا  يف  ةـيموكحلا  ريغو  ةـيموكحلا  تاـهجلا  نم  هيلإ  درو  اـمو  لـماك ،

.ةصاخو  ةيموكح 

، نيمدختسملا نم  ةنيعم  ةئف  ىلع  رصتقت  يئاصحإلا ال  باتكلا  يف  ةنَّمَـضَتملا  تانايبلا  نإ 
تاءاــصحإ لمــشت  يهف  هـنم ؛ ةدافتــسالا  تــالاجم  عوـنتل  اًرظن  تاــئفلا  فـلتخم  مدــخت  لـب 

، ميلعتلاو ةح ، ـــ صلاو تاراقعلاو ،  نكاسملاو  ةيويحلا ، صئاصخلاو  ناكـسلا  نع  تامولعمو 
ةيمنتلاو تامدــخلاو  ةـــيجراخلا ، ةراــجتلاو  مــالعإلاو ، ةـــفاقثلاو  ةـــئيبلاو ، هاــيملاو  ةـــعارزلاو 

لقنلاو يلحملا ، جـتانلاو  ةعانـصلاو ، لمعلا ، قوسو  راعـسألاو ، نيمأتلاو  لاـملاو  ةـيعامتجالا ،
، ةــضايرلاو هيفرتـلاو  ةحايــسلاو  ةيمالــسإلا ، نوؤـشلاو  تــالاصتالاو ، ةــينقتلاو  تالــصاوملاو ،

.ةموكحلا  ةماعلا  ةيلاملا  تانايب  بناج  ىلإ  ةيداصتقالا ، تآشنملاو  ةقاطلاو ،

نم زكرملا ، ءاكرـش  ةفاك  ىلإ  نانتمالا  ميظعو  ركـشلا  ليزجب  هيف  مدقتن  يذـلا  تقولا  يفو 
نــسح ىلع  صاـخلا ، عاـطقلا  تاكرــشو  ةــيموكح  هبــشو  ةــيموكح  تاــئيهو  رئاودو  تارزو 

رثألا ربكأ  اـهل  ناـك  يتلاو  ةـبولطملا ؛ تاـنايبلاب  زكرملا  دـفر  يف  رمثملاو  قداـصلا  مهنواـعت 
يذلا رمألا  ىرخألا ، تانايبلا  ضعب  رفوت  مدع  نع  رذـتعن  اننإف  زيمتملا ، باتكلا  اذـه  رادـصإ  يف 

ىقلتن نأ  اندعسي  امك  .ةقباسلا  دادعألا  يف  اهيلإ  ةراشإلا  انل  قبـس  ماقرأ  مادختـسا  ىلإ  داق 
ءاقترالاو لعافتلا  قيمعت  َةـيغب  رادـصإلا  اذـه  لكـشو  نومـضم  لوح  تاظحالملاو  تاـحارتقالا 

.تايوتسملا  ةفاك  ىلعو  تابلطتملا ، ةفاك  ةيبلتل  انتامدخب 

،،، قيفوتلا يلو  هللاو 

يديوسلا  فسويلا  دمحأ  هللا  دبع 
ةبانإلاب ماعلا  ريدملا 
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داصتقالا . 1
، اـيلعلا ةداـيقلا  تاـمامتها  نـم  اًريبـك  اًزيح  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  يداـصتقالا  حالـصإلاو  ةـيمنتلا  تذوحتـسا 

تلـصو ريبكلا  مامتهالا  اذـهل  ةـجيتنو  .مدـقتملا  ملاعلاب  قاحللاو  روطتلاو  يقرلا  قيقحت  لجأ  نم  كلذو 
نم ةيملاع  تايوتـسم  ىلإ  لصو  ىتح  يلحملا  داصتقالا  روطتو  ةـمدقتم  لحارم  ىلإ  ةرامإلا  يف  ةـيمنتلا 

.ايملاعو ايميلقإ  تايداصتقالا  نم  ديدعلل  ةسفانملا  تاموقم  هكالتما  لالخ 

، ام دـلبل  يداصتقالا  ءادألا  نع  ربعت  يتلا  ةـيداصتقالا  تارـشؤملا  مهأ  دـحأ  يلاـمجإلا  يلحملا  جـتانلا  دـعُي 
داـصتقالا ةطــشنأ  ةـفاك  يف  نـيميقملا  نـيجتنملا  لـبق  نـم  ةـفاضملا  مـيقلا  عوـمجم  نـع  ةراـبع  وـهف 

تامزلتـسم اًصقان  داـصتقالا ، يف  ةـفاك  ةـجتنملا  تامدـخلاو  علـسلا  لمـشي  ثيح  ماـعلا ، لـالخ  ينعملا 
يطعي هنوكل  ةـيمهأ  رثكألا  تارـشؤملا  هذـه  دـحأ  يطفنلا  ريغ  يلامجإلا  يلحملا  جـتانلا  دـعي  امك  .جاتنإلا 

دقف .طاشنلا  اذه  هدهشي  يذلا  راعـسألا  تابلقتو  طفنلا  طاشن  ريثأت  نع  اديعب  اليلحتو  اقمع  رثكأ  ةروص 
عوـنتلا ىلع  ةــمئاق  ةــيوق  ةــينب  ةــماقإ  وـحن  هتريــسم  ةيــضاملا  تاونــسلا  لـالخ  يبـظوبأ  داـصتقا  ززع 

نمف ةقطنملا ، يف  ةيكيمانيد  رثكألا  داصتقالا  حبـصأ  نأ  دعب  ةلماشلا ، ةـيمنتلا  وحن  ريـسلاو  يداصتقالا 
تاداريإلاب رـشابم  لكـشب  رثأتي  يذـلا  ماعلا  عاطقلا  قاـفنإ  ىلع  هتاـطاشن  لـج  يف  دـمتعي  ناـك  داـصتقا 
هتطــشنأ يف  عوـنتم  داـصتقال  ًاـفيدر  يبـظوبأ  ةراـمإل  يلحملا  داـصتقالا  تاــب  ةرقتــسملا ، ريغ  ةــيطفنلا 

.ةيسيئرلا 

ةطـشنألا ءادأ  يئاصحإلا ، باـتكلا  نم  لـصفلا  اذـه  يف  ةمدختـسملا  ةـينايبلا  موسرلاو  لوادـجلا  لواـنتت 
ةراـمإ يف  ةـيداصتقالا  تارارقلا  ذاـختاو  تاسايــسلا  معدــت  تاءاـصحإ  رفوـت  ثـيح  ةراـمإلا ، يف  ةــيداصتقالا 

امك .ةبسانملا  تارارقلا  ذاختال  نيرمثتسملاو  لامعألا  لاجرل  ةمزاللا  تاءاصحإلا  ريفوت  ىلإ  ةفاضإ  يبظوبأ ،
طاــشنلا بـسح  يلاــمجإلا  يلحملا  جــتانلا  لــثم  ةــيموقلا  تاــباسحلا  نـع  تاءاــصحإ  لوادــجلا  ضرعت 
تالدـعمو راعــسألا  ريثأـت  نـع  ادـيعب  ةراـمإلا  داـصتقا  رهظي  يذـلاو  ةـتباثلاو  ةـيراجلا  راعــسألاب  يداـصتقالا 

طــسوتمو يلاـمجإلا ، يلحملا  جـتانلا  يف  ةـيداصتقالا  ةطــشنألا  ةـمهاسمو  وـمنلا ، تالّدــعمو  مخــضتلا ،
تباـثلا لاـملا  سأر  نيوـكت  ًاـضيأ  لـصفلا  اذـه  لواـنتي  اـمك  .يلاـمجإلا  يلحملا  جـتانلا  نـم  درفلا  بيــصن 
ةموكحل ةـماعلا  ةـيلاملا  تانايبو  ةـيراجلا ، راعـسألاب  نيلماـعلا  تاـضيوعتو  ةـيداصتقالا ، ةطـشنألا  بسح 

.ةيداصتقالا ةّيمهألا  تاذ  ىرخألا  تاءاصحإلا  كلذكو  يبظوبأ ،

( مهرد نويلم   ) ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  يلحملا  931,035جتانلا 

( مهرد نويلم   ) ةتباثلا ماع 2007  راعسأب  يلامجإلا  يلحملا  797,278جتانلا 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  ومن  14.4لدعم 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  يف  طفنلا  40.4ةمهاسم 

( مهرد فلأ   ) ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  نم  درفلا  334.0بيصن 

ماعل 2007 ةتباثلا  راعسألاب  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  نم  درفلا  بيصن 
( مهرد فلأ  )286.0

( مهرد نويلم   ) تباثلا لاملا  سأر  نيوكت  157,318يلامجإ 

2016 مهرد ،) نويلم   ) رشابملا يبنجألا  100,887رامثتسالا 

نويلم  ) يبظوبأ ةرامإ  نم  ةيطفنلا  تاجتنملاو  زاغلاو  طفنلا  تارداص 
( 217,400مهرد

( مهرد نويلم   ) يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  64,425تارداصلا 

( مهرد نويلم   ) يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  هريدصت  48,114داعملا 

( مهرد نويلم   ) يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  112,870تادراولا 

 )%( مخضتلا 3.3لدعم 

2018

13  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ةيداصتقالا عيماجملا   1.1
ةيداـصتقالا تاريغتملا  نـع  ةـثيدح  ةيليــصفت  تاءاـصحا  يئاـصحإلا  باـتكلا  نـم  مـسقلا  اذــه  نمــضتي 

داـصتقا عقاو  نع  ةروص  ميدـقت  يف  مهـسي  اـمب  ةـيداصتقالا ، تاروطتلا  مهأ  ةـقدب  دـصرت  يتـلاو  ةـيلكلا ،
يداـصتقالا طاـشنلا  بـسح  يلاـمجإلا  يلحملا  جـتانلا  تاءاـصحا  مـسقلا  نّمــضتي  ثـيح  .يبـظوبأ  ةراـمإ 

جتانلا يف  ةيداصتقالا  ةطـشنألل  ةيبسنلا  ةيمهألاو  ةيونـسلا ، ومنلا  تالّدعمو  ةـتباثلاو ، ةـيراجلا  راعـسألاب 
نم اـهريغو  يداـصتقالا ، طاــشنلا  بـسح  تباــثلا  لاــملا  سأر  نيوـكت  ىلإ  ةــفاضإلاب  يلاــمجإلا ، يلحملا 

.ةرامإلا داصتقاب  ةلصلا  تاذ  تانايبلا 

مهرد نويلم  لداعي 931,035  ام  ماع 2018  لالخ  يبظوبأ  ةرامإل  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  تاريدـقت  تغلب 
بيـصن نأ  ىلإ  جئاتنلا  تراشأ  دـقو  ماـع 2017  يف  مهرد  نويلم  وحنب 813,623  ةنراقم  ةيراجلا ، راعـسألاب 

غلب اـمك  .ةـيراجلا  راعـسألاب  مـهرد  فـلأ  غـلب 334.0  ماـع 2018  لـالخ  يلاـمجإلا  يلحملا  جــتانلا  نـم  درفلا 
تغلب اــمنيب  ماـع 2018 ,  تاريدـقت  بـسحب  مـهرد  نوـيلم  تباـثلا 157,318  لاـملا  سأر  نيوـكت  يلاـمجإ 

.هسفن ماعلا  لالخ  مهرد  نويلم  نيلماعلا 250,013  تاضيوعت 

، مجحلا ثيح  نم  ةجتنملا  تامدخلاو  علـسلا  ةـميق  ىلإ  ةـتباثلا  راعـسألاب  يلامجإلا  يلحملا  جـتانلا  ريـشي 
نويلم ةـتباثلا 797,278  راعـسألاب  يلاـمجإلا  يلحملا  جـتانلا  غلب  دـقو  .راعـسألا  تيبـثت  لـالخ  نم  ساـقيو 

نأ ىلإ  جئاتنلا  تراشأ  دـقو  ماـع 2017 . يف  مهرد  نويلم  ةميقب 782,289  ةـنراقم  ماع 2018  لـالخ  مهرد 
ماــع 2018 لــالخ  مـهرد  فـلأ  غـلب 286.0  ةــتباثلا  راعــسألاب  يلاـمجإلا  يلحملا  جــتانلا  نـم  درفلا  بيــصن 

ماع 2017. لالخ  مهرد  فلأ  عم 270.3  ةنراقملاب 
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ةيراجلا1.1.1 راعسألاب  يداصتقالا  طاشنلا  بسح  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 
( مهرد نويلم  )

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

639,952778,501760,396813,623931,035عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  4,3595,6995,9326,4546,706ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  315,535273,078241,148277,067375,935طفنلا 

ةيليوحتلا 34,26850,32449,84254,50062,000تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 16,08829,83130,52435,15435,560ةرادإ 

ءانبلاو 78,05188,78285,30684,84585,841دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

26,64041,03847,67147,05246,172

نيزختلاو 20,09637,06527,62425,85226,894لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  7,2499,2449,82810,20910,238تامدخ 

تالاصتالاو 18,61121,29322,26123,82624,801تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  26,87868,55573,24474,54777,922ةطشنألا 

ةيراقعلا 21,85241,17746,81447,02045,297ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

17,41519,01619,46718,93119,820ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
7,49110,81112,04711,83312,380معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 30,66252,38355,30961,35865,261يعامتجالا 

6,44311,71913,21414,18514,975ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

3,42911,60412,56012,50012,435ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  3,3142,3812,5632,7172,750ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
1,5724,5025,0425,5736,047لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ماعل 2.1.12007 ةتباثلا  راعسألاب  يداصتقالا  طاشنلا  بسح  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 
( مهرد نويلم  )

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

587,107770,011789,716782,289797,278عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  4,2935,0845,2405,4795,945ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  302,138379,067389,270378,041390,754طفنلا 

ةيليوحتلا 30,68342,79144,14046,50649,260تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 14,97524,37224,92323,68322,724ةرادإ 

ءانبلاو 78,50584,67882,64381,92581,086دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

22,25328,66432,84431,91030,992

نيزختلاو 15,83421,32916,46315,59615,362لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  5,5937,8428,5289,4559,585تامدخ 

تالاصتالاو 18,75220,58422,02723,87724,456تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  23,58853,49355,94957,42757,968ةطشنألا 

ةيراقعلا 17,47829,86732,05933,02533,355ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

14,59814,09414,24113,63113,816ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
6,2798,0128,8138,5208,631معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 19,24830,17531,28331,28331,205يعامتجالا 

6,3887,5608,2848,8058,882ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

2,2387,2987,4457,1577,123ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  2,9461,7651,8751,9561,917ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
1,3183,3363,6894,0134,215لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيراجلا3.1.1 راعسألاب  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  نم  درفلا  بيصن 

2018*2010201520162017نايبلا
نويلم  ) يلامجإلا يلحملا  جتانلا 

( 639,952778,501760,396813,623931,035مهرد

يطفنلا يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 
( مهرد نويلم  )315,535273,078241,148277,067375,935

ريغ يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 
( مهرد نويلم   ) 324,417505,424519,248536,556555,100يطفنلا

يلحملا جتانلا  نم  درفلا  بيصن 
( مهرد فلأ   ) 305.5279.6261.5281.2334.0يلامجإلا

يلحملا جتانلا  نم  درفلا  بيصن 
( مهرد فلأ   ) يطفنلا 150.798.182.995.7134.8يلامجإلا 

يلحملا جتانلا  نم  درفلا  بيصن 
( مهرد فلأ   ) يطفنلا ريغ  154.9181.5178.5185.4199.1يلامجإلا 

بيصنل يونسلا  ومنلا  لدعم 
يلامجإلا يلحملا  جتانلا  نم  درفلا 

)%(
16.022.6-6.5-7.518.8

بيصنل يونسلا  ومنلا  لدعم 
يلامجإلا يلحملا  جتانلا  نم  درفلا 

 )%( يطفنلا
28.946.3-15.4-15.540.8

بيصنل يونسلا  ومنلا  لدعم 
يلامجإلا يلحملا  جتانلا  نم  درفلا 

 )%( يطفنلا ريغ 
5.71.61.6-3.97.4

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ماعل 4.1.12007 ةتباثلا  راعسألاب  يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  نم  درفلا  بيصن 

2018*2010201520162017نايبلا
نويلم  ) يلامجإلا يلحملا  جتانلا 

( 587,107770,011789,716782,289797,278مهرد

يطفنلا يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 
( مهرد نويلم  )302,138379,067389,270378,041390,754

ريغ يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 
( مهرد نويلم   ) 284,969390,944400,446404,248406,524يطفنلا

يلحملا جتانلا  نم  درفلا  بيصن 
( مهرد فلأ   ) 280.3276.5271.6270.3286.0يلامجإلا

يلحملا جتانلا  نم  درفلا  بيصن 
( مهرد فلأ   ) يطفنلا 144.3136.1133.9130.6140.2يلامجإلا 

يلحملا جتانلا  نم  درفلا  بيصن 
( مهرد فلأ   ) يطفنلا ريغ  136.1140.4137.7139.7145.8يلامجإلا 

بيصنل يونسلا  ومنلا  لدعم 
يلامجإلا يلحملا  جتانلا  نم  درفلا 

)%(
3.30.11.8-0.4-5.8

بيصنل يونسلا  ومنلا  لدعم 
يلامجإلا يلحملا  جتانلا  نم  درفلا 

 )%( يطفنلا
3.70.4-1.7-2.4-7.3

بيصنل يونسلا  ومنلا  لدعم 
يلامجإلا يلحملا  جتانلا  نم  درفلا 

 )%( يطفنلا ريغ 
2.80.61.9-1.54.4

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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راعسألاب5.1.1 يداصتقالا  طاشنلا  بسح  يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيونسلا  ومنلا  تالدعم 
ةيراجلا

)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

7.014.4-2.3-19.518.9عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  3.34.18.83.9-3.0ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  14.935.7-11.7-32.943.7طفنلا 

ةيليوحتلا 9.313.8-1.0-21.03.0تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 13.125.52.315.21.2ةرادإ 

ءانبلاو 1.2-0.5-4.65.93.9دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

1.810.416.21.3-1.9-

نيزختلاو 4.0-6.4-40.82.525.5لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  21.22.66.33.90.3تامدخ 

تالاصتالاو 3.14.57.04.1-21.0تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  11.86.81.84.5-2.8ةطشنألا 

ةيراقعلا -20.514.513.70.43.7ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

4.7-3.92.52.42.8ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
4.6-6.311.41.8-18.9معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 49.11.55.610.96.4يعامتجالا 

2.212.87.45.6-7.3ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

-0.5-3.48.20.5-1.4ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  68.13.87.66.01.2ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
4.611.112.010.58.5لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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راعسألاب6.1.1 يداصتقالا  طاشنلا  بسح  يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيونسلا  ومنلا  تالدعم 
ماعل 2007 ةتباثلا 

)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

1.9-6.54.92.60.9عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  1.53.14.68.5-1.8ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  3.4-6.94.42.72.9طفنلا 

ةيليوحتلا 7.75.73.25.45.9تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا -4.1-4.923.22.35.0ةرادإ 

ءانبلاو -1.0-0.9-9.94.62.4دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

0.67.214.62.8-2.9-

نيزختلاو -1.5-5.3-22.8-24.33.5لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  25.72.08.710.91.4تامدخ 

تالاصتالاو 3.37.08.42.4-19.6تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  10.14.62.60.9-5.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 12.07.07.33.01.0ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

1.4-1.04.3-0.92.3ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
1.3-1.210.03.3-21.3معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا -45.91.43.70.00.3يعامتجالا 

4.12.99.66.30.9ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

-0.5-2.82.03.9-1.9ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  -6.24.32.0-67.81.1ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
1.55.810.68.85.0لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  20



يلحملا7.1.1 جتانلا  يف  اهتمهاسم  ثيح  نم  ةيداصتقالا  ةطشنألل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا 

)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

100100100100100عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  0.70.70.80.80.7ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  49.335.131.734.140.4طفنلا 

ةيليوحتلا 5.46.56.66.76.7تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 2.53.84.04.33.8ةرادإ 

ءانبلاو 12.211.411.210.49.2دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

4.25.36.35.85.0

نيزختلاو 3.14.83.63.22.9لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  1.11.21.31.31.1تامدخ 

تالاصتالاو 2.92.72.92.92.7تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  4.28.89.69.28.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 3.45.36.25.84.9ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

2.72.42.62.32.1ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
1.21.41.61.51.3معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 4.86.77.37.57.0يعامتجالا 

1.01.51.71.71.6ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

0.51.51.71.51.3ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.50.30.30.30.3ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
0.20.60.70.70.6لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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يلحملا8.1.1 جتانلا  يف  اهتمهاسم  ثيح  نم  ةيداصتقالا  ةطشنألل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
ماعل 2007 ةتباثلا  راعسألاب  يلامجإلا 

)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

100100100100100عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  0.70.70.70.70.7ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  51.549.249.348.349.0طفنلا 

ةيليوحتلا 5.25.65.65.96.2تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 2.63.23.23.02.9ةرادإ 

ءانبلاو 13.411.010.510.510.2دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

3.83.74.24.13.9

نيزختلاو 2.72.82.12.01.9لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  1.01.01.11.21.2تامدخ 

تالاصتالاو 3.22.72.83.13.1تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  4.06.97.17.37.3ةطشنألا 

ةيراقعلا 3.03.94.14.24.2ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

2.51.81.81.71.7ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
1.11.01.11.11.1معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 3.33.94.04.03.9يعامتجالا 

1.11.01.01.11.1ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

0.40.90.90.90.9ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.50.20.20.30.2ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
0.20.40.50.50.5لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيراجلا9.1.1 راعسألاب  يداصتقالا  طاشنلا  بسح  تباثلا  لاملا  سأر  نيوكت  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

142,852177,408186,922147,298157,318عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  486701703720743ةعارزلا 

لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 
( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  33,71644,08260,34333,61636,664طفنلا 

ةيليوحتلا 28,74012,91111,61113,87415,218تاعانصلا 

ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 
تايافنلا 12,63410,1855,0595,8216,324ةرادإ 

ءانبلاو 4,5414,5263,8113,7633,851دييشتلا 

حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 
تاكرحملا تاذ  تابكرملا 

ةيرانلا تاجاردلاو 
1,2053,1683,5553,6103,648

نيزختلاو 11,25325,04717,01217,59217,527لقنلا 

ماعطلاو ةماقإلا  5051,0471,149393425تامدخ 

تالاصتالاو 1,9792,9812,5002,8873,088تامولعملا 

نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  5,6873,5013,6042,4062,610ةطشنألا 

ةيراقعلا 9,44637,42038,16936,42137,621ةطشنألا 

ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 
309570542426455ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
4161,6281,8161,4801,531معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 26,84221,99331,85620,16023,362يعامتجالا 

3,1813,6342,6872,0362,141ميلعتلا

ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 
1,5923,7612,2432,0012,015ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  3172522639496ةطشنأو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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راعسألاب10.1.1 يداصتقالا  طاشنلا  بسح  تباثلا  لاملا  سأر  نيوكت  يلامجإل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
ةيراجلا

)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

100100100100100عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  0.30.40.40.50.5ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  23.624.832.322.823.3طفنلا 

ةيليوحتلا 20.17.36.29.49.7تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 8.85.72.74.04.0ةرادإ 

ءانبلاو 3.22.62.02.62.4دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

0.81.81.92.52.3

نيزختلاو 7.914.19.111.911.1لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  0.40.60.60.30.3تامدخ 

تالاصتالاو 1.41.71.32.02.0تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  4.02.01.91.61.7ةطشنألا 

ةيراقعلا 6.621.120.424.723.9ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

0.20.30.30.30.3ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
0.30.91.01.01.0معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 18.812.417.013.714.9يعامتجالا 

2.22.01.41.41.4ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

1.12.11.21.41.3ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.20.10.10.10.1ةطشنأو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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يلحملا11.1.1 جتانلا  نم  ةبسنك  يداصتقالا  طاشنلا  بسح  تباثلا  لاملا  سأر  نيوكت  يلامجإ 
ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا 

)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

22.322.824.618.116.9عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  0.10.10.10.10.1ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  5.35.77.94.13.9طفنلا 

ةيليوحتلا 4.51.71.51.71.6تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 2.01.30.70.70.7ةرادإ 

ءانبلاو 0.70.60.50.50.4دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

0.20.40.50.40.4

نيزختلاو 1.83.22.22.21.9لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  0.10.10.20.00.0تامدخ 

تالاصتالاو 0.30.40.30.40.3تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  0.90.40.50.30.3ةطشنألا 

ةيراقعلا 1.54.85.04.54.0ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

0.00.10.10.10.0ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
0.10.20.20.20.2معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 4.22.84.22.52.5يعامتجالا 

0.50.50.40.30.2ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

0.20.50.30.20.2ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.00.00.00.00.0ةطشنأو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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يداصتقالا12.1.1 طاشنلا  بسح  تباثلا  لاملا  سأر  نيوكت  يلامجإل  ةيونسلا  ومنلا  تالدعم 
ةيراجلا راعسألاب 

)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

6.8-7.15.421.2-8.1عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  5.60.32.43.2-3.0ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  9.1-51.136.944.3-0.6طفنلا 

ةيليوحتلا 19.59.7-10.1-12.234.4تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 15.18.6-28.750.3-22.3ةرادإ 

ءانبلاو 2.4-1.3-2.015.8-3.6دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

24.3-15.512.21.61.0

نيزختلاو -3.40.4-7.710.732.1لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  8.1-9.765.8-9.9-65.3تامدخ 

تالاصتالاو 15.57.0-14.842.916.1تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  8.5-57.921.42.933.2ةطشنألا 

ةيراقعلا 3.3-9.02.04.6-26.1ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

6.8-21.4-4.9-11.6-76.1ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
3.4-2.811.618.5-79.3معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 15.9-44.836.7-24.9-27.9يعامتجالا 

5.2-24.2-218.926.526.1ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

0.7-10.8-24.515.440.4ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  2.3-4.164.1-194.82.5ةطشنأو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  26



ةيعلسلا ةيجراخلا  ةراجتلا  . 2.1
ةبسن لّكشت  ثيح  يبظوبأ ، ةرامإ  داصتقا  يف  ةّيمهألا  نم  ريبك  ردقب  ةيعلـسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  عّتمتت 

ةبسن %23.3 ةيعلسلا  ةراجتلا  يفاص  لّكش  ماع 2018  يفف  ةرامإلل ، يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  نم  ةريبك 
هجوب داصتقالا  يف  ةـيجراخلا  ةراجتلا  هبعلت  يذـلا  يويحلا  رودـلا  سكعي  ام  يلاـمجإلا ، يلحملا  جـتانلا  نم 
ذفاـنم ربـع  تـلخد  يتـلا  ةـيطفنلا  ريغ  ةيعلــسلا  ةراـجتلا  ةـميق  نـع  تاءاـصحإ  ءزجلا  اذــه  مّدــقي  .ماـع 
ّصخت ـال  عئاـضبلا  كـلت  نأ  ىلإ  ةراـشإلا  بـجي  اـنهو  .اـهنم  تـجرخ  وأ  ةــيربلاو  ةــيرحبلاو  ةــيوجلا  يبـظوبأ 
ّصخت نأ  نكميو  لـماك ، لكـشب  يجراـخلا  ملاـعلا  عم  يبظوبأ  ةراـجت  لّـثمت  ـالو  يبظوبأ  ةراـمإ  اـهعيمج 
ذفانم ربع  ةجراخلا  وأ  ةلخادلا  يبظوبأ  ةراجت  دـصرت  مل  تانايبلا  هذـه  نأ  امك  .ىرخأ  تارامإ  عئاضبلا  ضعب 

.ىرخألا تارامإلا 

ةـنراقم ب 393.5 مهرد  رايلم  ةيعلـسلا 442.8  ةيجراخلا  ةراجتلا  ةميق  تغلب  دقف  تاءاصحإل 2018  ًاقفوو 
ةيعلـسلا تادراولا  تغلبو  .ةرتفلا  كـلت  لـالخ  تغلب 12.5 % ةداـيز  ةبـسنبو  ماـع 2017 ، يف  مهرد  راـيلم 

نم تـلّثم 23.5 % ثـيح  تادراوــلا ، مـهأ  لــقنلا " تادــعم   " تناــكو مـهرد ، راــيلم  يبـظوبأ 112.9  ةراـمإل 
تادراو ةميق  تغلب  ثيح  ةّدروملا ، لودلا  نيب  ىلوألا  ةبترملا  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  تلتحاو  .يلامجإلا 

.مهرد  رايلم  اهنم 13.0  ةرامإلا 

تناـكو مهرد ، راـيلم  لداـعي 64.4  اـم  ماـع 2018  لـالخ  ةـيطفنلا  ريغ  ةيعلـسلا  تارداـصلا  ةـميق  تغلبو 
نم تلّكـش 26.6 % ثيح  تارداـصلا ، مهأ  داوملا " هذـه  تاعونـصمو  ةـنيمث  نداـعم  ةـميرك ، راـجحأ  ؤلؤل ، "

رّدصملا لودلا  نيب  ىلوألا  ةبترملا  ةيدوعـسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  تلتحاو  .ةـيطفنلا  ريغ  تارداصلا  يلامجإ 
ماع 2018. لالخ  مهرد  رايلم  ةميقب 27.9  ةيطفن  ريغ  ًاعلس  يبظوبأ  ةرامإ  نم  تدروتسا  ثيح  اهيلإ ،

داعملا تاـئفلا  رثكأ  تناـكو  .مهرد  راـيلم  لداعي 48.1  اـم  ماع 2018  لالخ  ريدـصتلا  ةداـعإ  ةـميق  تغلبو 
ةداـعإ تّـلح  دــقو  هريدــصت ، داـعملا  يلاـمجإ  نـم  تلّكــش 35.1 % يتـلا  لـقنلا " تادـعم   " يه اهريدــصت 

.مهرد رايلم  ةميقب 15.3  ةرادصلا  يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ىلإ  ريدصتلا 

يبظوبأ1.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  تاءاصحإ 
( مهرد نويلم  )

20102015201620172018نايبلا
ةيعلسلا ةراجتلا  442,809*393,495*387,276427,960386,459يلامجإ 

ةيعلسلا تارداصلا  329,939*281,372*300,702308,620268,637عومجم 
ةيطفنلا تاجتنملاو  زاغلاو  217,400*174,893*278,105185,902140,136طفنلا 
ةيطفنلا ريغ  ةيعلسلا  11,61161,02869,15557,68064,425تارداصلا 

هريدصت 10,98661,69059,34648,79948,114داعملا 
ةيعلسلا 86,574119,339117,822112,123112,870تادراولا 

يراجتلا نازيملا  217,069*169,249*214,128189,281150,815يفاص 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةيلوا تاريدقت  * 
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ذفانم2.2.1 ربع  ةيعلسلا  ةراجتلا  يلامجإ  نم  ةبسنك  ةيعلسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانوكم 
يبظوبأ ةرامإ 

)%(

20102015201620172018نايبلا
ةيعلسلا ةراجتلا  100.0100.0100.0100.0100.0يلامجإ 

ةيعلسلا تارداصلا  74.5*71.5*77.672.169.5عومجم 
ةيطفنلا تاجتنملاو  زاغلاو  49.1*44.4*71.843.436.3طفنلا 
ةيطفنلا ريغ  ةيعلسلا  3.014.317.914.714.5تارداصلا 

هريدصت 2.814.415.412.410.9داعملا 
ةيعلسلا 22.427.930.528.525.5تادراولا 

يراجتلا نازيملا  49.0*43.0*55.344.239.0يفاص 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 

يلامجإلا3.2.1 يلحملا  جتانلا  نم  ةبسنك  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيجراخلا  ةراجتلا  تارشؤم 
ةيراجلا راعسألاب 

)%(

20102015201620172018نايبلا
ةيعلسلا ةراجتلا  47.6*48.4*60.555.050.8يلامجإ 

ةيعلسلا تارداصلا  35.4*34.6*47.039.635.3عومجم 
ةيطفنلا تاجتنملاو  زاغلاو  23.4*21.5*43.523.918.4طفنلا 
ةيطفنلا ريغ  ةيعلسلا  1.87.89.17.16.9تارداصلا 

هريدصت 1.77.97.86.05.2داعملا 
ةيعلسلا 13.515.315.513.812.1تادراولا 

يراجتلا نازيملا  23.3*20.8*33.524.319.8يفاص 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 

،لكشلا 1.2.1 يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  تاءاصحإ 
2018

ةيطفنلا. ريغ  تارداصلا 

هريدصت. داعملا 

تادراولا.

28.6%

21.3%

50.1%
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4.2.1، قسنملا ماظنلا  ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإل  ةيطفنلا  ريغ  علسلل  يراجتلا  نازيملا 
2018
( مهرد نويلم  )

هريدصتتارداصلافصولا يراجتلاتادراولاداعملا  نازيملا 

-64,425.148,114.2112,870.0330.8عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
-2,390.3343.72,854.7120.6ةيناويحلا

ةيتابن 623.22,025.72,389.4259.5تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

568.610.1336.6242.1ةيتابن

لئاوس تابورشم ، ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو 3,759.01,033.82,057.92,735.0ةيلوحك 

ةيندعم -544.8121.05,421.14,755.3تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  -4,153.64,238.69,509.01,116.8تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
10,910.01,178.04,211.67,876.4هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  4.4158.663.299.8تاناويحلا 

فانصأ نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو رصحلا  157.7288.7183.9262.4يتعانص 

قرو تالضفو  تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  1,329.2241.31,217.2353.3قروو 

اهتاعونصمو ةيجيسن  394.22,438.1716.02,116.3داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  4.1446.0109.0341.1راهزأ 

تاجتنم اكيم ، رجح ، نم  تاعونصم 
هتاعونصم جاجز و  فزخ ، -1,047.0286.51,381.447.8نم 

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  17,143.3492.25,267.512,367.9تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  -16,986.43,173.221,554.21,394.6نداعم 
توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو -3,020.210,616.321,763.68,127.2ةروصلاو 

لقن -802.116,873.126,495.58,820.3تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  -79.81,136.62,244.01,027.6تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 0.00.00.00.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  499.4936.6896.0540.0علس 

عطقو تاعومجملل  عطق  ةينف ، فحت 
-7.72,076.04,198.12,114.4ةيرثأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ذفانم5.2.1 ربع  ةيعلسلا  تادراولل  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا  يلامجإ  ةيطغت  ةبسن 
قسنملا ماظنلا  ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإ 

)%(

20102015201620172018فصولا

26.1102.8109.195.499.7عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
7.092.772.968.595.8ةيناويحلا

ةيتابن 4.4141.3150.5106.1110.9تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

47.4328.0170.7137.8171.9ةيتابن

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  13.2220.8265.1234.7232.9لئاوس 

ةيندعم 2.831.630.417.412.3تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  23.997.4104.4105.288.3تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
52.8183.2400.5288.2287.0هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  88.0497.2354.9357.1258.0تاناويحلا 

فانصأ نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو رصحلا  19.9157.8171.3139.1242.7يتعانص 

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  30.6111.3110.2102.2129.0قرو ،

اهتاعونصمو ةيجيسن  160.1798.2658.9521.8395.6داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  63.21,323.9671.0547.6413.0راهزأ 

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

هتاعونصم
22.3135.2101.789.896.5

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  8.5553.2506.6356.7334.8تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  11.3101.997.294.493.5نداعم 
توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو 26.058.547.745.962.7روصلاو 

لقن 34.253.550.359.466.7تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  11.041.143.946.154.2تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 12.90.00.00.00.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  21.1144.2122.9144.2160.3علس 

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 572.2549.7519.513.249.6عطقو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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يبظوبأ6.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلل  ةيسيئرلا  تارشؤملا 
( مهرد نويلم  )

ةيطفنلا ريغ  20102015201620172018تارداصلا 

11,610.861,027.969,155.357,680.464,425.1عومجملا

ماخ ةيعارز  21.395.595.549.1124.9داوم 
ةيئاذغلا 504.610,097.18,399.27,220.57,309.2تارداصلا 

ةيليوحتلا 10,321.130,649.432,024.224,886.728,776.3تاعانصلا 
نداعملاو 737.76,859.57,938.89,764.310,849.0تاماخلا 

26.113,326.320,697.615,759.917,365.6ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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ماظنلا7.2.1 ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
قسنملا

( مهرد نويلم  )

20102015201620172018فصولا

11,610.861,027.969,155.357,680.464,425.1عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
112.32,200.81,813.11,838.12,390.3ةيناويحلا

ةيتابن 60.02,158.01,664.5994.3623.2تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

154.51,283.5746.4564.3568.6ةيتابن

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  181.14,467.54,186.73,832.03,759.0لئاوس 

ةيندعم 35.9859.9765.8605.6544.8تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  509.04,284.83,724.73,562.44,153.6تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
2,147.88,452.115,320.610,927.410,910.0هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  1.46.54.02.94.4تاناويحلا 

فانصأ نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو رصحلا  11.583.488.564.5157.7يتعانص 

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  188.5966.0888.8863.11,329.2قرو ،

اهتاعونصمو ةيجيسن  65.6781.8498.9464.5394.2داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  9.115.99.04.54.1راهزأ 

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

هتاعونصم
399.01,371.51,034.1840.51,047.0

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  12.313,202.720,454.315,397.817,143.3تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  1,414.414,569.913,532.214,310.116,986.4نداعم 
توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو 553.44,279.52,832.72,205.63,020.2روصلاو 

لقن 5,699.41,381.21,014.8575.8802.1تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  8.376.1107.796.279.8تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 35.80.00.00.00.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  10.1577.2437.6516.1499.4علس 

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 1.69.531.114.97.7عطقو 

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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داوملا8.2.1 مادختسا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
( مهرد نويلم  )

ريغ ةيعلسلا  تارداصلا 
20102015201620172018ةيطفنلا

11,610.861,027.969,155.357,680.464,425.1عومجملا

ةيلامسأرلا 5,765.93,157.12,258.91,373.42,309.7علسلا 
ةطيسولا 5,240.445,142.656,154.447,059.751,699.0علسلا 

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  604.512,728.210,742.09,247.310,416.4علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةرامإ9.2.1 ذفانم  ربع  ةينقتلاو  ةيعادبإلا  علسلا  نم  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
يبظوبأ

( مهرد نويلم  )

ريغ ةيعلسلا  تارداصلا 
20102015201620172018ةيطفنلا

138.12,318.11,804.9923.12,298.1عومجملا

ةيعادبإلا 62.4993.2796.6387.0612.6علسلا 
تامولعملا ايجولونكت  علس 

1.419.211.933.6624.4تالاصتالاو

ةيلاعلا ةينقتلا  تاذ  74.31,305.7996.4502.41,061.1علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةراقلا10.2.1 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

57,680.4100.064,425.1100.0عومجملا

1,952.33.42,786.54.3ايقيرفأ
43,724.175.850,463.178.3ايسآ

ايسونايقوأو 46.50.1119.50.2ايلارتسأ 
9,334.016.27,731.012.0ابوروأ

ةيلامشلا 2,599.64.53,226.15.0اكيرمأ 
ةيبونجلا 23.90.098.90.2اكيرمأ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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11.2.1( يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا   ) نييراجتلا ءاكرشلا  مهأ 
( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

57,680.4100.064,425.1100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  17,435.930.227,931.243.4ةكلمملا 
7,336.812.75,449.68.5ارسيوس

4,070.87.14,565.27.1تيوكلا
4,129.27.23,528.55.5نيصلا

نيرحبلا 1,830.53.22,991.04.6ةكلمم 
ةيكيرمالا ةدحتملا  2,384.64.12,906.64.5تايالولا 

1,777.53.12,474.73.8دنهلا
1,602.42.81,950.43.0نامع
1,390.42.41,733.82.7ندرألا

1,014.71.81,217.01.9ادنلوه
14,707.825.59,677.115.0ىرخأ

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

نواعتلا12.2.1 سلجم  لود  ىلإ  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
يجيلخلا

( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

27,861.6100.037,437.8100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  17,435.962.627,931.274.6ةكلمملا 
4,070.814.64,565.212.2تيوكلا

نيرحبلا 1,830.56.62,991.08.0ةكلمم 
1,602.45.81,950.45.2نامع
2,922.110.50.00.0رطق

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

لقنلا13.2.1 ةليسو  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلسلا  تارداصلا 
( مهرد نويلم  )

لقنلا ةليسو 
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

57,680.4100.064,425.1100.0عومجملا

15,982.527.717,705.627.5يرحب
26,021.645.128,498.944.2يرب

15,676.327.218,220.528.3يوج

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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.ليمرب راـيلم  يبـظوبأ 0.48  ةراـمإ  ذـفانم  ربـع  ماـخلا  طـفنلا  تارداـص  تغلب  ماع 2018  تاءاـصحإل  اـقفو 
، ةراـمإلل ماـخلا  طـفنلا  تارداـص  يلاـمجإ  نم  يـسيئرلا 31.4 % دروتـسملا  اـهرابتعاب  ناـبايلا  ةـصح  تغلب 

ىلوألا ةـبترملا  ادـنلوه  تلتحاو  .ةرركملا  ةـيلورتبلا  تاجتنملا  نم  يرتم  نط  نويلم  ةرامإلا 30.2  تردصو 
%. ةبسنب 13.0 نابايلا  اهتلت  تغلب 14.7 % ةبسنب  تاجتنملا  هذهل  ةدروتسملا  لودلا  ةمئاق  يف 

طسوتمب ماع 2018 ، يف  بعكم  مدـق  رايلم  ةرامإلا 788.8  هدروتـست  يذلا  يعيبطلا  زاغلا  مجح  غلب  دـقو 
.بعكم مدق  رايلم  هرادقم 2.2  يموي 

ةدروتسملا14.2.1 لودلا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  نم  ماخلا  طفنلا  تارداص 
( ليمرب فلأ  )

ةدروتسملا لودلا 
*2017*2018

%ةيمكلا%ةيمكلا

480,467.0100.0477,587.1100.0عومجملا

150,657.231.4149,815.931.4نابايلا
75,129.815.679,809.316.7دنهلا

ةيبونجلا 46,983.79.849,118.710.3ايروك 
28,759.16.044,300.09.3نيصلا

51,848.510.837,690.47.9ةروفاغنس
35,333.77.435,084.77.3ناتسكاب
19,373.24.018,679.13.9ناويات
5,115.21.15,138.11.1شيدالجنب
6,445.61.34,601.91.0ادناليزوين
3,795.00.83,565.90.7نيبلفلا

اقيرفأ 2,475.20.53,439.80.7بونج 
1,396.80.32,999.10.6ايزيلام
990.70.21,185.10.2امروب
52,163.210.942,159.18.8ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 
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ةدروتسملا15.2.1 لودلا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  نم  ةرركملا  ةيلورتبلا  تاجتنملا  نم  تارداصلا 
( يرتم نط  )

ةدروتسملا لودلا 
*2017*2018

%ةيمكلا%ةيمكلا
32,480,500.8100.030,197,305.1100.0عومجملا

3,903,489.712.04,432,674.914.7ادنلوه
4,628,268.014.23,935,148.913.0نابايلا

ةيبونجلا 3,386,314.110.43,332,405.311.0ايروك 
3,805,732.911.72,810,017.69.3نيصلا

2,459,373.37.62,550,704.88.4ةروفاغنس
ةيكيرمألا ةدحتملا  1,014,177.43.12,473,312.08.2تايالولا 

1,274,499.13.91,273,013.94.2ناويات
ةيبونجلا 1,119,966.13.41,020,531.23.4ايقيرفأ 

188,869.50.6781,000.42.6نامع
226,273.90.7754,559.12.5قيبنزوم
359,788.71.1622,822.62.1دنليات
3,514,359.810.8601,945.92.0دنهلا

995,044.23.1578,400.31.9اينيك
588,721.91.8528,366.81.7اسنرف
41,686.20.1509,717.31.7ليزاربلا

20,962.00.1455,001.61.5رصم
41,684.00.1394,635.71.3ايلارتسا

552,244.01.7392,955.01.3ايزيلام
وغوت 0.00.0363,878.01.2ةيروهمج 

0.00.0352,797.81.2اكيجلب
ةدحتملا 0.00.0349,758.41.2ةكلمملا 

0.00.0303,215.91.0اينابسا
139,878.60.4262,206.60.9نيتنجرألا
57,621.10.2199,425.20.7ندرألا

اينازنت 135,270.30.4184,067.30.6ةيروهمج 
4,026,275.912.4734,742.62.4ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 
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يبظوبأ16.2.1 ةرامإل  يعيبطلا  زاغلا  تادراو 
( بعكم مدق  نويلم  )

20102015201620172018نايبلا

تادراولا 794,786.0768,357.0773,366.0754,530.0788,792.0مجح 

يمويلا 2,178.02,105.02,119.02,067.02,161.0طسوتملا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

يبظوبأ17.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا  تارشؤم  مهأ 
( مهرد نويلم  )

اهريدصت داعملا  20102015201620172018علسلا 

10,985.961,690.359,345.748,798.748,114.2عومجملا

ماخ ةيعارز  24.4289.8302.6205.5232.8داوم 
ةيئاذغ 109.33,128.93,175.32,546.53,359.1داوم 

ةيليوحتلا 10,374.354,868.948,688.843,310.243,445.1تاعانصلا 
نداعملاو 21.0428.9309.4223.0436.9تاماخلا 

456.92,973.76,869.52,513.5640.2ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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قسنملا18.2.1 ماظنلا  ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا 
( مهرد نويلم  )

20102015201620172018فصولا

10,985.961,690.359,345.748,798.748,114.2عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
20.7428.2303.5263.1343.7ةيناويحلا

ةيتابن 65.01,935.41,528.51,266.52,025.7تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

1.118.514.013.810.1ةيتابن

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  28.4886.21,494.61,094.21,033.8لئاوس 

ةيندعم 31.9347.2261.5179.4121.0تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  469.86,643.65,744.24,866.84,238.6تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
124.12,029.81,559.91,253.11,178.0هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  60.3462.9400.2282.8158.6تاناويحلا 

، نيلف هتاعونصمو ،  بشخ 
لالسلاو رصحلا  يتعانص  85.7379.9300.0274.4288.7فانصأ 

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  229.1298.1271.9270.0241.3قرو 

اهتاعونصمو ةيجيسن  1,373.06,919.95,404.84,221.92,438.1داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  65.62,082.31,567.9839.9446.0راهزأ 

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

هتاعونصم
46.5598.7528.2385.4286.5

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  5.63,162.47,007.22,305.6492.2تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  376.04,889.13,826.33,238.63,173.2نداعم 
توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو 5,837.114,678.112,716.610,577.410,616.3ةروصلاو 

لقن 1,383.713,207.513,838.415,309.816,873.1تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  176.11,125.21,116.7893.61,136.6تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 18.20.00.00.00.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  143.11,162.61,088.81,016.3936.6علس 

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 445.0434.5372.2245.92,076.0عطقو 

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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داوملا19.2.1 مادختسا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا 
( مهرد نويلم  )

اهريدصت داعملا  20102015201620172018علسلا 

10,985.961,690.359,345.748,798.748,114.2عومجملا

ةيلامسأرلا 4,651.310,996.28,490.86,746.66,363.7علسلا 
ةطيسولا 2,893.423,904.226,072.119,901.316,538.5علسلا 

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  3,441.226,789.824,782.822,150.725,212.0علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يبظوبأ20.2.1 ةراما  ذفانم  ربع  ةينقتلاو  ةيعادبإلا  علسلا  نم  هريدصت  داعملا 
( مهرد نويلم  )

اهريدصت داعملا  20102015201620172018علسلا 

7,713.79,743.010,261.08,946.811,028.0عومجملا

ةيعادبإلا 481.42,119.11,928.21,167.32,725.0علسلا 
تامولعملا ايجولونكت  علس 

3,651.73,102.32,852.12,867.12,722.8تالاصتالاو

ةيلاعلا ةينقتلا  تاذ  3,580.64,521.55,480.74,912.45,580.2علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةراقلا21.2.1 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا 
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

48,798.7100.048,114.2100.0عومجملا

963.72.01,284.22.7ايقيرفأ
44,290.490.843,008.489.4ايسآ

ايسونايقوأو 17.60.011.30.0ايلارتسأ 
3,273.96.73,593.47.5ابوروأ

ةيلامشلا 147.40.3184.60.4اكيرمأ 
ةيبونجلا 105.70.232.30.1اكيرمأ 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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22.2.1( يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا   ) نييراجتلا ءاكرشلا  مهأ 
( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

48,798.7100.048,114.2100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  16,714.034.315,317.031.8ةكلمملا 
6,976.414.36,644.013.8تيوكلا

نيرحبلا 4,085.68.44,455.09.3ةكلمم 
3,444.07.12,736.85.7نيصلا
1,005.72.11,944.44.0ايناملأ

1,601.03.31,314.32.7نامع
1,302.82.71,177.82.4ندرألا
664.91.41,161.82.4نميلا

ةدحتملا 926.21.9881.31.8ةكلمملا 
470.71.0651.01.4دنهلا
11,607.323.811,830.724.6ىرخأ

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يجيلخلا23.2.1 نواعتلا  سلجم  لود  ىلإ  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  هريدصت  داعملا 
( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

33,429.5100.027,730.2100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  16,714.050.015,317.055.2ةكلمملا 
6,976.420.96,644.024.0تيوكلا

نيرحبلا 4,085.612.24,455.016.1ةكلمم 
1,601.04.81,314.34.7نامع
4,052.412.10.00.0رطق

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

لقنلا24.2.1 ةليسو  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  اهريدصت  داعملا  علسلا 
( مهرد نويلم  )

لقنلا ةليسو 
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

48,798.7100.048,114.2100.0عومجملا

5,684.111.69,455.019.7يرحب
28,126.057.623,578.249.0يرب

14,988.630.715,080.931.3يوج

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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يبظوبأ25.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا  تارشؤم  مهأ 
( مهرد نويلم  )

ةيعلسلا 20102015201620172018تادراولا 

86,573.7119,339.5117,822.0112,122.7112,870.0عومجملا

ةيعارز ماخ  365.4468.8422.0490.0707.8داوم 
ةيئاذغ 6,540.08,505.37,569.77,671.17,570.6داوم 

ةيليوحتلا 73,931.694,098.691,498.884,067.983,029.6تاعانصلا 
نداعملاو 4,861.012,065.911,898.613,726.214,739.6تاماخلا 

875.74,200.96,432.86,167.56,822.3ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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قسنملا26.2.1 ماظنلا  ماسقأ  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

20102015201620172018فصولا

86,573.7119,339.5117,822.0112,122.7112,870.0عومجملا
ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 

1,891.82,836.42,902.13,067.82,854.7ةيناويحلا

ةيتابن 2,816.52,897.82,121.72,130.02,389.4تاجتنم 
وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 

328.3396.9445.5419.6336.6ةيتابن

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  1,581.92,424.22,142.92,098.52,057.9لئاوس 

ةيندعم 2,456.33,817.83,373.94,506.65,421.1تاجتنم 
وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 

اهب ةطبترملا  4,102.711,217.99,070.98,014.59,509.0تاعانصلا 

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
4,303.75,722.44,214.44,226.04,211.6هتاعونصمو

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  70.194.4113.980.063.2تاناويحلا 

، نيلف هتاعونصمو ،  بشخ 
لالسلاو رصحلا  يتعانص  489.0293.5226.8243.5183.9فانصأ 

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  1,364.11,136.11,053.11,109.21,217.2قرو 

اهتاعونصمو ةيجيسن  898.5964.8896.0898.2716.0داوم 
، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،

يرشب رعشو  ةيعانطصا  118.1158.5235.0154.2109.0راهزأ 

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

هتاعونصم
2,002.01,457.51,536.41,365.91,381.4

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  210.52,958.15,421.24,962.65,267.5تاعونصمو 

اهتاعونصمو ةيداع  15,780.319,104.217,859.218,581.721,554.2نداعم 
ةعاذإ ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،

اهمزاولو ةروصلاو  24,553.632,395.232,594.227,872.121,763.6توصلا 

لقن 20,704.127,256.629,503.526,761.426,495.5تادعم 
، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 

اهمزاولو ةيقيسوم  1,681.02,919.52,791.62,147.22,244.0تاودأ 

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 418.10.10.0451.70.0ةحلسأ 
ةفلتخم تاجتنمو  725.01,206.71,241.91,062.3896.0علس 

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 78.080.877.61,969.74,198.1عطقو 

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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داوملا27.2.1 مادختسا  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

ةيعلسلا 20102015201620172018تادراولا 

86,573.7119,339.5117,822.0112,122.7112,870.0عومجملا

ةيلامسأرلا 16,369.620,147.118,930.814,381.912,642.0علسلا 
ةطيسولا 49,393.871,655.274,234.068,490.467,978.6علسلا 

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  20,810.327,537.124,657.129,250.532,249.3علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يبظوبأ28.2.1 ةرامإ  ذفانم  ربع  ةينقتلاو  ةيعادبإلا  علسلا  نم  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

ةيعلسلا 20102015201620172018تادراولا 

10,883.012,982.015,362.018,900.918,734.1عومجملا

ةيعادبإلا 1,076.01,085.6970.52,890.04,815.5علسلا 
تامولعملا ايجولونكت  علس 

2,048.72,156.72,009.22,211.32,774.4تالاصتالاو

ةيلاعلا ةينقتلا  تاذ  7,758.29,739.712,382.313,799.611,144.2علسلا 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماوعألل 2017-2015  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

ةراقلا29.2.1 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

112,122.7100.0112,870.0100.0عومجملا

5,595.15.07,640.26.8ايقيرفأ
54,259.348.457,537.551.0ايسآ

ايسونايقوأو 2,475.22.23,216.42.8ايلارتسأ 
29,564.726.427,728.124.6ابوروأ

ةيلامشلا 18,124.716.214,227.112.6اكيرمأ 
ةيبونجلا 2,103.71.92,520.72.2اكيرمأ 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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30.2.1( يبظوبأ ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا   ) نييراجتلا ءاكرشلا  مهأ 
 ( مهرد نويلم  )

لودلا
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

112,122.7100.0112,870.0100.0عومجملا

ةيكيرمألا ةدحتملا  16,949.815.113,019.211.5تايالولا 
ةيدوعسلا ةيبرعلا  11,928.110.612,685.611.2ةكلمملا 

10,221.09.111,471.710.2نابايلا
5,422.64.87,633.66.8نيصلا

5,549.84.96,272.95.6اسنرف
ةيبونجلا 6,332.85.65,980.45.3ايروك 

3,508.93.15,499.24.9دنهلا
6,004.85.45,344.44.7ايناملأ

ةيطارقميدلا وغنوكلا  2,981.92.74,849.44.3ةيروهمج 
ةدحتملا 4,566.84.13,241.82.9ةكلمملا 

38,656.334.536,871.932.7ىرخأ

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

يجيلخلا31.2.1 نواعتلا  سلجم  لود  نم  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  تادراولا  ةميق 
( مهرد نويلم  )

ةردصملا لودلا 
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

16,072.3100.016,986.3100.0عومجملا

ةيدوعسلا ةيبرعلا  11,928.174.212,685.674.7ةكلمملا 
1,451.39.01,894.811.2نامع

نيرحبلا 1,671.910.41,814.710.7ةكلمم 
639.84.0591.23.5تيوكلا

381.22.40.10.0رطق

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 

لقنلا32.2.1 ةليسو  بسح  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  ةيعلسلا  تادراولا 
( مهرد نويلم  )

لقنلا ةليسو 
20172018

%ةميقلا%ةميقلا

112,122.7100.0112,870.0100.0عومجملا

63,048.156.264,840.657.4يرحب
18,188.616.217,408.915.4يرب

30,886.127.530,620.527.1يوج

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  ماعل 2017  ةيطفنلا  ريغ  ةيجراخلا  ةراجتلا  تانايب 
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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 
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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

ةنطاوملا ةنطاوملا ريغ  ةيعامجلا
2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0
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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
2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6
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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

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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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

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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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

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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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 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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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 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيلاملا تاءاصحإلا   4.1
ومنلا ةـيلمع  يف  يويح  ًارود  بعلت  يتلا  ةـمهملا  ةـيجاتنإلا  ةطـشنألا  نم  ةـيلاملا  ةـطاسولا  طاشن  دـعي 

.ةيداصتقالا ةطشنألا  يقابل  ةكرحملا  ةطشنألا  دحأ  ّدعيو  يبظوبأ ، ةرامإ  يف  يداصتقالا 

تاءاصحإ لمـشي  ثيح  ةيلاملا ، ةطاسولا  طاشن  تارـشؤم  مهأ  لوانتت  تانايب  ىلع  لصفلا  اذه  يوتحيو 
.ةيلاملا قاروألل  يبظوبأ  قوس  تارشؤم  مهأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيلاملا ، تاسسؤملاو  كونبلا  حسم  نم 

ددع دوجو  نم  مغرلا  ىلع  يبظوبأ  يف  ةيلاملا  ةـطاسولا  طاشن  ىلع  ةلجـسملا  كونبلا  ترطيـس  دـقو 
تاســسؤمو ةـيراكتحالا  تاداـحتالاو  ةـضباقلا  تاكرــشلا  لـثم  ةيفرــصملا  ريغ  ةـيلاملا  تاســسؤملا  نـم 

، ةـيجراخ فراـصمل  عورف  وأ  ةـعبات  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةلجـسملا  فراـصملا  مظعم  دـعتو  .يلاـملا  ريجأـتلا 
اهرقم اـهنم  ةتـس  ًافرـصم ، لداـعي 49  اـم  ربمـسيد 2018  يف 31  ةلجـسملا  فراـصملا  ددـع  غـلب  ثـيح 

.يبظوبأ يسيئرلا 

يف مهرد  رايلم  تغلب 39.6  يتلاو  ةلوادتملا  مهـسألا  ةميق  اضيأ  يئاصحإلا  باتكلا  نم  مسقلا  اذه  زربي 
ةبسنب ماع 2018  لالخ  ةيلاملا  قاروألل  يبظوبأ  قوس  يف  مهـسألل  ةيقوسلا  ةميقلا  تعفترا  ماع 2018 .

ماعب 2017. ةنراقملاب  %، 16.0

نيمأتلاو1.4.1 ةيلاملا  طاشنل  ةيسيئرلا  تارشؤملا 

2018*201520162017تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا  ةصح 
 )%( ةيراجلا راعسألاب  8.89.69.28.4يلامجإلا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  13.614.113.914.0يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  10.811.510.89.8يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.40.50.30.3يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 13,06913,62912,32513,174تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيلاملا2.4.1 قاروألل  يبظوبأ  قوس  تاءاصحإ  مهأ 

20112015201620172018تارشؤملا
ةجردملا ةيلحملا  تاكرشلا  6465656667ددع 
ةجردملا ةيبنجألا  تاكرشلا  33333ددع 

( مهرد رايلم   ) ةيقوسلا 262.0411.0444.2457.3528.5ةميقلا 
جتانلا نم  ةيقوسلا %(  ةميقلا 

( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  30.952.858.456.256.8يلحملا 

رايلم  ) ةلوادتملا مهسألا  ةميق 
( 24.960.249.048.139.6مهرد

نم ةلوادتملا %(  مهسألا  ةميق 
راعسألاب يلامجإلا  يلحملا  جتانلا 

( ةيراجلا
2.97.76.45.94.3

ددع  )%() مهسألا نارود  لدعم 
ددع ةلوادتملا /  ةيلحملا  مهسألا 

( ةردصملا ةيلحملا  مهسألا 
24.332.033.726.214.0

قاروألل يبظوبأ  قوس  رشؤم 
( ةطقن  ) 2,4024,3074,5464,3984,915ةيلاملا

ةيلاملا قاروألل  يبظوبأ  قوس  يبظوبأ ، ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا

3.4.12018 يبظوبأ ، ةرامإ  يف  يسيئرلا  اهزكرم  عقي  يتلا  كونبلا  تاءاصحإ 

لوألاتارشؤملا يناثلاعبرلا  ثلاثلاعبرلا  عبارلاعبرلا  عبرلا 
عقي يتلا  كونبلل  يفاصلا  لخدلا 

يبظوبأ ةرامإ  يف  يسيئرلا  اهزكرم 
( مهرد نويلم  )

7,8868,7357,1198,565

نيلماعلا تاضيوعت  نم  لماعلا  بيصن 
يف يسيئرلا  اهزكرم  عقي  يتلا  كونبلل 

( مهردلاب  ) يبظوبأ ةرامإ 
41,05743,26443,01441,590

يزكرملا تارامإلا  فرصم   : ردصملا
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ةماعلا ةموكحلا  ةيلام   5.1
تاـقفنو تاداريـإل  يبـسنلا  عيزوتلا  لـصفلا  اذـه  يف  ةدراوـلا  ةـماعلا  ةـموكحلا  ةـيلام  تاءاـصحإ  نمـضتت 

ماعب ةنراقم  ماع 2018  لالخ  ةبـسنب 21.6 % تاداريإلا  عافترا  ىلإ  تانايبلا  ريـشتو  .يبظوبأ  ةرامإ  ةموكح 
تعفترا امك  .ةيبيرضلا  تادئاعلاو  ةيلورتبلا  تاداريإلا  يف  عافترالا  ىلإ  يـسيئر  لكـشب  كلذ  ىزعيو  . 2017

ةنراقم بـ ماع 2018  لالخ  هتبـسن 86.3 % ام  هلكـشم  ةماعلا  تاقفنلا  يلامجإ  نم  ةيراجلا  تاقفنلا  ةصح 
بتاورلاو روجألاو  تامدـخلاو ، علـسلاو  ةـيراجلا ، تاليوحتلا  نم  لك  تمهاـس  ثيح  ماع 2017 . لـالخ  % 85.8

دق اهتاذ  ةرتفلا  يفو  ماع 2018. يف  تاـقفنلا  يلاـمجإ  نم  يلاوتلا  ىلع  و21.4 % % 20.1 ةبسنب 44.8 ،%
و ماـع 2017  لـالخ  % 14.2 ةـماعلا   تاـقفنلا  يلاـمجإ  نم  ةيلامـسأرلا  تاـقفنلا  ةـمهاسم  ةبـسن  تلكش 
، ةـيموكحلا عيراشملا  ىلع  يريوطتلا  قافنإلاو  ةيلامـسأرلا ، تاليوحتلا  تمهاـسو  ماع 2018 . لـالخ  % 13.7

يلاــمجا نـم  يلاوـتلا  ىلع  و0.7 % % 3.3 ةبـسنب 9.7 ، % تامدـخلاو  علـسلا  ىلع  يلامــسأرلا  قاـفنإلاو 
ماع 2018. يف  تاقفنلا 

يبظوبأ1.5.1 ةموكح  تاداريإل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

2018*2011201520162017نايبلا

100.0100.0100.0100.0100.0عومجملا

ةيبيرض تادئاعو  ةيلورتب  90.661.128.847.056.1تاداريإ 
رئاودلل ةيراجلا  6.514.47.56.83.9تاداريإلا 

ةيلامسأرلا 2.924.463.746.240.1تاداريإلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

ىتحو 2017 ةينمزلا 2014  ةسلسلل  ةيلامسأرلا  تاداريالا  تاءاصحا  حيقنت  مت  يبظوبأ ، ءاصحالا  زكرمب  ةدمتعملا  حيقنتلا  ةسايس  بجومب  ةظحالم : 
ردصملا تانايبل  قفو 

2018لكشلا 1.5.1 يبظوبأ ، ةموكح  تاداريإل  ةيبسنلا  ةيمهألا 

ةيبيرض. تادئاعو  ةيلورتب  تاداريإ 

رئاودلل. ةيراجلا  تاداريإلا 

ةيلامسأرلا. تاداريإلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

56.1%

3.9%

40.1%
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يبظوبأ2.5.1 ةموكحل  ةماعلا  تاقفنلل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

2018*2011201520162017نايبلا

100.0100.0100.0100.0100.0عومجملا

ةيراجلا 66.280.882.585.886.3تاقفنلا 
بتاورلاو 10.816.018.020.921.4روجألا 

تامدخلاو 11.413.013.119.720.1علسلا 
ةيراجلا 44.051.851.445.144.8تاليوحتلا 
ةيلامسأرلا 33.819.217.514.213.7تاقفنلا 

عيراشملا ىلع  يريوطتلا  قافنإلا 
9.76.66.44.33.3ةيموكحلا

علسلا ىلع  يلامسأرلا  قافنإلا 
0.70.20.81.00.7تامدخلاو

ةيلامسأرلا 23.412.410.38.99.7تاليوحتلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

عونلا3.5.1 بسح  يبظوبأ  ةموكحل  ةماعلا  تاقفنلل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

2011201520162017*2018

تاقفنلا 100.0100.0100.0100.0100.0يلامجإ 

ةرركتملا رئاودلا  26.834.932.338.336.4تافورصم 
ريوطتلا 9.76.66.44.33.3تافورصم 

ةموكحلا تاقفن  يف  ةمهاسملا 
30.932.03538.439.1ةيداحتالا

ضورقلاو 25.723.521.715.217.1تادعاسملا 
ةيلامسأر 6.93.04.23.94.0تاعوفدم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

2018لكشلا 2.5.1 عونلا ، بسح  يبظوبأ  ةموكحل  ةماعلا  تاقفنلل  ةيبسنلا  ةيمهألا 

ةرركتملا. رئاودلا  تافورصم 

ريوطتلا. تافورصم 

ةموكحلا. تاقفن  يف  ةمهاسملا 
ةيداحتالا

ضورقلاو. تادعاسملا 

ةيلامسأر. تاعوفدم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

36.4%

3.3%

39.1%

17.1%

4.0%
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تاضيوعتلاو روجألا  . 6.1
، صاـخ لكــشب  ةــيموقلا  تاـباسحلل  ةبــسنلاب  ةــمهم  تاـمولعم  نيلماـعلا  تاـضيوعت  رــشؤم  مدــقي 

ةطـشنألا ةـفاك  يف  نولماـعلا  هيلع  لـصح  يذـلا  لخدـلا  مجح  نع  ربـعت  ثـيح  ماـع  لكـشب  داـصتقاللو 
.يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةيداصتقالا 

ىلإ ماـع 2017  لــالخ  مـهرد  نوـيلم  نـم 241,062  ةـيراجلا  راعـسألاب  نيلماـعلا  تاـضيوعت  تـعفترا  دـقو 
ماع لالخ  ومنلا  يف  يسيئر  لكشب  ةمهاسملا  ةطـشنألا  تناكو  ماـع 2018 . يف  مهرد  نويلم   250,013

ةطـشنأو ةـيلاملا  ةطـشنألا  و" يراـبجإلا " يعاـمتجالا  نامــضلا  عافدـلاو ، ةـماعلا  ةرادـإلا  ةطــشنأ   " يه  2018
.يلاوتلا ىلع  و 5.2 %  % 6.9 ومن 6.4 ، % تالدعمبو  ةيليوحتلا ،" ةعانصلا  طاشن  و" نيمأتلا "

ةيراجلا1.6.1 راعسألاب  يداصتقالا  طاشنلا  بسح  نيلماعلا  تاضيوعت 
( مهرد نويلم  )

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

138,576221,174226,921241,062250,013عومجملا
كامسألا ديصو  ةجارحلاو  1,3942,0222,0562,1272,203ةعارزلا 

لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 
( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  8,26518,49316,99617,84618,563طفنلا 

ةيليوحتلا 11,04419,02119,00220,15221,201تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 2,1762,3702,3662,7912,820ةرادإ 

ءانبلاو 23,63830,32529,34529,11929,296دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

8,28113,12214,15814,32314,323

نيزختلاو 6,93411,91513,61013,05413,254لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  3,1725,2345,4405,9006,135تامدخ 

تالاصتالاو 4,7405,5184,8575,3165,540تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  7,74313,06913,62912,32513,174ةطشنألا 

ةيراقعلا 1,6922,3072,7843,2513,222ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

9,44911,07110,45012,23312,552ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
3,3886,9257,4097,5827,723معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 30,66252,38355,30961,35865,261يعامتجالا 

6,33411,15612,06013,15313,657ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

6,88310,32010,90213,23513,296ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  1,2101,4201,5071,7241,746ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
1,5724,5025,0425,5736,047لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيراجلا2.6.1 راعسألاب  يداصتقالا  طاشنلا  بسح  نيلماعلا  تاضيوعتل  ةيونسلا  ومنلا  تالدعم 
)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

28.85.62.66.23.7عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  3.91.73.43.6-3.0ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  5.04.0-3.418.28.1طفنلا 

ةيليوحتلا 6.15.2-8.18.70.1تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 18.01.0-0.2-15.91.9ةرادإ 

ءانبلاو 0.6-0.8-46.21.93.2دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

25.44.57.91.20.0

نيزختلاو 1.5-35.88.814.24.1لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  55.75.33.98.54.0تامدخ 

تالاصتالاو 9.44.2-13.36.912.0تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  6.9-40.18.84.39.6ةطشنألا 

ةيراقعلا -7.020.616.80.9-13.9ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

17.12.6-58.54.95.6ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
5.17.02.31.9-10.0معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 49.11.55.610.96.4يعامتجالا 

4.83.38.19.13.8ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

22.110.15.621.40.5ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  6.114.41.3-17.21.8ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
4.611.112.010.58.5لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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يلامجإلا3.6.1 يلحملا  جتانلا  نم  ةبسنك  يداصتقالا  طاشنلا  بسح  نيلماعلا  تاضيوعت 
ةيراجلا راعسألاب 

)%(

يداصتقالا 2018*2010201520162017طاشنلا 

21.728.429.829.626.9عومجملا

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  0.20.30.30.30.2ةعارزلا 
لمشت  ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  ماخلا  1.32.42.22.22.0طفنلا 

ةيليوحتلا 1.72.42.52.52.3تاعانصلا 
ةطشنأو هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

تايافنلا 0.30.30.30.30.3ةرادإ 

ءانبلاو 3.73.93.93.63.1دييشتلا 
حالصإ ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

تاكرحملا تاذ  تابكرملا 
ةيرانلا تاجاردلاو 

1.31.71.91.81.5

نيزختلاو 1.11.51.81.61.4لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  0.50.70.70.70.7تامدخ 

تالاصتالاو 0.70.70.60.70.6تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  1.21.71.81.51.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 0.30.30.40.40.3ةطشنألا 
ةيملعلاو ةينهملا  ةطشنألا 

1.51.41.41.51.3ةينقتلاو

تامدخو ةيرادإلا  تامدخلا  ةطشنأ 
0.50.91.00.90.8معدلا

نامضلا عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
يرابجإلا 4.86.77.37.57.0يعامتجالا 

1.01.41.61.61.5ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

1.11.31.41.61.4ةيعامتجالا

حيورتلاو هيفرتلاو  نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.20.20.20.20.2ةطشنأو 

بحاصك ةيشيعملا  رسألا  ةطشنأ 
0.20.60.70.70.6لمع

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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يبنجألا رامثتسالا  . 7.1
يف نيرمثتـسملا  ةـقث  زيزعتل  بسانملا  خانملا  قلخ  اهنأش  نم  ةدـيدع  تاوطخب  يبظوبأ  ةـموكح  موقت 

روــصت زيزعت  يف  يبــظوبأ  ةراــمإ  اــهب  عــتمتت  يتــلا  لــماوعلا  نــم  دــيدعلا  مهاــست  ثــيح  داــصتقالا ،
يذـلا بئارـضلا  ماظن  رـصحلا  سيلو  لاثملا  ليبس  ىلع  ةراـمإلا ، يف  لاـمعألا  صرف  نأـشب  نيرمثتـسملا 

ىلإ فدـهت  يتـلا  ةـيداصتقالا  تاعيرـشتلاو  يئاـضقلا ، ماـظنلا  نم  مدـقملا  معدـلاو  ةيفافـشلاب ، مـستي 
يبنجألا رامثتـسالا  ديـصر  يلاـمجإ  نأ  ىلإ  جـئاتنلا  ترهظأ  دقو.ةيعانـصلا  قطاـنملاو  رامثتـسالا  عيجـشت 

نويلم ناك 88,095  نأ  دعب  ماع 2016 ، ةياهن  يف  مهرد  نويلم  غلب 100,887  يبظوبأ  ةرامإ  يف  رشابملا 
تارامثتـسا تبطقتـسا  يتلاو  ةيراقعلا "  ةطـشنألا  يلإ " وـمنلا  اذـه  ىزعيو  ماـع 2015  ةـياهن  يف  مـهرد 

نويلم عم 23,793  ةنراقملاب  ماع 2016 ، ةـياهن  يف  مهرد  نويلم  اهتميق 27,954  تغلب  ةرشابم  ةيبنجأ 
يلامجإ نم  هتبـسن 18.0 % امب  ةيليوحتلا " تاعانـصلا  طاشن   " مهاس دـقو  ماع 2015 . ةـياهن  يف  مهرد 

طاشن  " اـمأ ماـع 2015 . يف  ةبـسن 19.5 % عم  ةـنراقم  ماع 2016  يف  رـشابملا  يبنجألا  رامثتـسالا  ديـصر 
عقاوبو ةبسنب 17.3 %  مهاس  دقف  يعيبطلا  زاغلاو  ماخلا  طفنلا  لمشت  يتلا  ةيجارختـسالا " تاعانـصلا 
لداـعي اـمب  مهرد  نويلم  تغلب 8,354  تارامثتـسا  ةـميقب  ةـنراقم  ماـع 2016  يف  مـهرد  نوـيلم   17,414

نأ ىلإ  جــئاتنلا  تراــشأو  اــمك  ماــع 2015. يف  رــشابملا  يبنجــألا  رامثتــسالا  ديــصر  يلاــمجإ  نـم  % 9.5
نواـعتلا سلجم  لودـل  لودــلا ، تاـعومجم  بـسح  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةرــشابملا  ةــيبنجألا  تارامثتــسالا 

عوـمجم غـلب  ثيح  ةرــشابملا ، ةــيبنجألا  تارامثتــسالا  يلاـمجإ  نـم  هتبــسن 2.8 % اـم  تلكــش  يجيلخلا 
ةميقو ةــمهاسم 3.6 %  ةبــسن  عـم  ةــنراقم  ماــع 2016  يف  مـهرد  نوــيلم  وـحن 2,866  اهتارامثتــسا 
يقابل ةـيبنجألا  تارامثتـسالا  ةـميق  عوـمجم  غـلب  اـميف  ماــع 2015 . يف  مـهرد  نوـيلم  تارامثتسا 3,213 
لودـلا تارامثتـسا  اـمأ  .يلاوتلا  ىلع  ماوعـألل 2015 و2016  مهرد  نوـيلم  و 8,034  ةيبرعلا 6,414  لودـلا 

ماــع يف  مـهرد  نوـيلم  ىلإ 42,456  ماــع 2015  يف  مـهرد  نوــيلم  نـم 34,178  تـعفترا  دـقف  ةـيبروألا 
ماعل يبظوبأ  ةرامإ  يف  نيدلا )) تادنس  ةنمضتم   )) ةظفاحلا يف  ةيبنجألا  تارامثتـسالل  ةبـسنلابو  .2016

دقف يبظوبأ  ةرامإ  يف  ىرخألا  ةـيبنجألا  تارامثتـسالا  امأ  .مهرد  نويلم  يلاوح 131,354  تغلب  دقف   2016
نويلم عـم 177,111  ةـنراقملاب  ماـع 2016  لـالخ  مهرد  نوـيلم  ىلإ 227,290  اهتارامثتـسا  ةميق  تلـصو 

ماع 2015. يف  مهرد 
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يداصتقالا1.7.1 طاشنلا  بسح  يبنجألا  رامثتسالا  ديصر  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

يداصتقالا 2013201420152016طاشنلا 

264,123298,758353,101459,531عومجملا

طفنلا لمشت   ) ةيجارختسالا تاعانصلا 
( يعيبطلا زاغلاو  9,0468,3428,92118,217ماخلا 

ةيليوحتلا 25,08615,86517,66218,566تاعانصلا 
ةرادإ ةطشنأو  هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

17,96118,79224,11523,752تايافنلا

ءانبلاو 6,3908,2477,2468,200دييشتلا 
تابكرملا حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

** ةيرانلا تاجاردلاو  تاكرحملا  45936666510,374تاذ 

** نيزختلاو 4,1584,0564,9471,300لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  14182430تامدخ 

تالاصتالاو 7,13931,30631,28733,362تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  159,900179,727225,774291,541ةطشنألا 

* ةيراقعلا 31,15727,39827,63236,673ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  1,9383,1773,4094,566ةطشنألا 

** معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  35588791784ةطشنأ 
461480409472ميلعتلا

ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 
-111287ةيعامتجالا

ةطشنأو حيورتلاو  هيفرتلاو  نونفلا 
** ىرخألا -4885862تامدخلا 

يعامتجالا نامضلا  عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 
00012,403يرابجإلا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
نيميقملا ريغل  ةيراقعلا  تاعيبملا  لمشت  * 

بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :
دحوملا يلودلا  فينصتلا  قفو  ةيداصتقالا  تآشنملا  ضعب  زيمرت  ليدعت  ىلإ   دوعي  ةطشنالا  هذه  يف  ريبكلا  ضافخنالاو   عافترالا  ماع 2016  يف  ** 

حيقنتلا 4 ةيداصتقالا  ةطشنألا  عيمجل 
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يداصتقالا2.7.1 طاشنلا  بسح  رشابملا  يبنجألا  رامثتسالا  ديصر  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

يداصتقالا 2013201420152016طاشنلا 

71,93181,11288,095100,887عومجملا

طفنلا لمشت   ) ةيجارختسالا تاعانصلا 
( يعيبطلا زاغلاو  7,2677,0458,35417,414ماخلا 

ةيليوحتلا 13,04315,50217,20418,113تاعانصلا 
ةرادإ ةطشنأو  هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

6,9048,27910,1909,929تايافنلا

ءانبلاو 5,8917,2816,3798,010دييشتلا 
تابكرملا حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

** ةيرانلا تاجاردلاو  تاكرحملا  2932955592,362تاذ 

** نيزختلاو 1,9921,8503,5231,246لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  14182430تامدخ 

تالاصتالاو 145151139491تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  10,13712,73113,33810,497ةطشنألا 

* ةيراقعلا 23,59923,51323,79327,954ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  1,7823,0153,1984,327ةطشنألا 

** معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  35587590863ةطشنأ 
452460393459ميلعتلا

ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 
-111287ةيعامتجالا

ةطشنأو حيورتلاو  هيفرتلاو  نونفلا 
** ىرخألا -4685862تامدخلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
نيميقملا ريغل  ةيراقعلا  تاعيبملا  لمشت  * 

بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :
دحوملا يلودلا  فينصتلا  قفو  ةيداصتقالا  تآشنملا  ضعب  زيمرت  ليدعت  ىلإ   دوعي  ةطشنالا  هذه  يف  ريبكلا  ضافخنالاو   عافترالا  ماع 2016  يف  ** 

حيقنتلا 4 ةيداصتقالا  ةطشنألا  عيمجل 

)لكشلا 1.7.1 مهرد نويلم  ) يبنجألا رامثتسالا  ديصر  يلامجإ 

ىرخألا تارامثتسالا  . ةظفاحلا  تارامثتسا  . رشابملا  يبنجألا  رامثتسالا  .
يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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جتانلا3.7.1 نم  ةبسنك  يداصتقالا  طاشنلا  بسح  رشابملا  يبنجألا  رامثتسالا  ديصر  يلامجإ 
ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  يلحملا 

)%(

يداصتقالا 2013201420152016طاشنلا 

7.78.411.313.3عومجملا
طفنلا لمشت   ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  0.80.71.12.3ماخلا 

ةيليوحتلا 1.41.62.22.4تاعانصلا 
ةرادإ ةطشنأو  هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

0.70.91.31.3تايافنلا

ءانبلاو 0.60.80.81.1دييشتلا 
تابكرملا حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

ةيرانلا تاجاردلاو  تاكرحملا  0.00.00.10.3تاذ 

نيزختلاو 0.20.20.50.2لقنلا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  1.11.31.71.4ةطشنألا 

* ةيراقعلا 2.52.43.13.7ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  0.20.30.40.6ةطشنألا 

معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  0.00.10.10.0ةطشنأ 
0.00.00.10.1ميلعتلا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :

نيميقملا ريغل  ةيراقعلا  تاعيبملا  * 

يداصتقالا4.7.1 طاشنلا  بسح  رشابملا  يبنجألا  رامثتسالل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

يداصتقالا 2013201420152016طاشنلا 

100100100100عومجملا
طفنلا لمشت   ) ةيجارختسالا تاعانصلا 

( يعيبطلا زاغلاو  10.18.79.517.3ماخلا 

ةيليوحتلا 18.119.119.518.0تاعانصلا 
ةرادإ ةطشنأو  هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

9.610.211.69.8تايافنلا

ءانبلاو 8.29.07.27.9دييشتلا 
تابكرملا حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

** ةيرانلا تاجاردلاو  تاكرحملا  0.40.40.62.3تاذ 

** نيزختلاو 2.82.34.01.2لقنلا 
تالاصتالاو 0.20.20.20.5تامولعملا 

نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  14.115.715.110.4ةطشنألا 
* ةيراقعلا 32.829.027.027.7ةطشنألا 

ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  2.53.73.64.3ةطشنألا 
** معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  0.51.11.00.1ةطشنأ 

0.60.60.40.5ميلعتلا
ةمدخلاو ةيرشبلا  ةحصلا  ةطشنأ 

0.00.00.00.0ةيعامتجالا

ةطشنأو حيورتلاو  هيفرتلاو  نونفلا 
** ىرخألا 0.10.10.10.0تامدخلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
نيميقملا ريغل  ةيراقعلا  تاعيبملا  لمشت  * 

بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :
دحوملا يلودلا  فينصتلا  قفو  ةيداصتقالا  تآشنملا  ضعب  زيمرت  ليدعت  ىلإ   دوعي  ةطشنالا  هذه  يف  ريبكلا  ضافخنالاو   عافترالا  ماع 2016  يف  ** 

حيقنتلا 4 ةيداصتقالا  ةطشنألا  عيمجل 
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لود5.7.1 رشع  ربكأ  بسح  رشابملا  يبنجألا  رامثتسالا  ديصر  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

20152016
%ةميقلا%ةميقلا

88,095100.0100,887100.0عومجملا

ةدحتملا 5,7406.515,15415.0ةكلمملا 
13,00514.814,35514.2اسمنلا

7,0027.97,7527.7اسنرف
3,2913.76,1006.0نابايلا

ةيبونجلا 4,1994.83,9743.9ايروك 
ا ـــ 2,6223.03,3343.3يبيل
نامياك 1,8182.12,7462.7رزج 

3,6444.12,0202.0ادنلوه
1,9162.22,0012.0ندرالا

ةدحتملا 3,2973.71,7441.7تايالولا 
* 41,56147.241,70741.3ىرخا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :

نيميقملا ريغل  ةيراقعلا  تاعيبملا  لمشت  * 

لودلا6.7.1 ةعومجم  بسح  رشابملا  يبنجألا  رامثتسالا  ديصر  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

لودلا 2013201420152016ةعومجم 

71,93181,11288,095100,887عومجملا

ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  1,6142,8203,2132,866سلجم 
ىرخألا ةيبرعلا  6,6376,6436,4148,034لودلا 

ىرخأ ةيويسآ  6,3428,01411,03912,582لود 
ىرخأ ةيقيرفأ  183008لود 

ةيبوروأ 26,68933,04134,17842,456لود 
ةيلامشلا اكيرمأ  5,6415,9128,2106,716لود 
ةيبونجلا اكيرمأ  87672452لود 

* ىرخأ لود  24,73924,61425,01728,174ةعومجم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :

نيميقملا ريغل  ةيراقعلا  تاعيبملا  لمشت  * 
ىرخأ لود  يلا  تاكرشلا  ضعب  ةيكلم  ليدعتل  كلذ  لودلا و  ضعب  يف  تارامثتسالا  ميق  يف  رييغتلا  عجري  ماع 2016  يف 
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لودلا7.7.1 ةعومجم  بسح  رشابملا  يبنجألا  رامثتسالل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

لودلا 2013201420152016ةعومجم 

100100100100عومجملا

ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  2.23.53.62.8سلجم 
ىرخألا ةيبرعلا  9.28.27.38.0لودلا 

ىرخأ ةيويسآ  8.89.912.512.5لود 
ىرخأ ةيقيرفأ  0.30.00.00.0لود 

ةيبوروأ 37.140.738.842.1لود 
ةيلامشلا اكيرمأ  7.87.39.36.7لود 
ةيبونجلا اكيرمأ  0.10.10.00.1لود 

* ىرخأ لود  34.430.328.427.9ةعومجم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :

نيميقملا ريغل  ةيراقعلا  تاعيبملا  لمشت  * 
ىرخأ لود  يلا  تاكرشلا  ضعب  ةيكلم  ليدعتل  كلذ  لودلا و  ضعب  يف  تارامثتسالا  ميق  يف  رييغتلا  عجري  ماع 2016  يف 

2016لكشلا 2.7.1 لودلا ، ةعومجم  بسح  رشابملا  يبنجألا  رامثتسالل  ةيبسنلا  ةيمهألا 

جيلخلا. لودل  نواعتلا  سلجم 
ةيبرعلا

ىرخألا. ةيبرعلا  لودلا 

ىرخأ. ةيويسآ  لود 

ةيبوروأ. لود 

ةيلامشلا. اكيرمأ  لود 

ةيبونجلا. اكيرمأ  لود 

ىرخأ. لود  ةعومجم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

2.8%

8.0%

12.5%

42.1%
6.7%
0.1%

27.9%
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يداصتقالا8.7.1 طاشنلا  بسح  ىرخألا  تارامثتسالا  ديصر  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

يداصتقالا 2013201420152016طاشنلا 

135,066160,364177,111227,290عومجملا

طفنلا لمشت   ) ةيجارختسالا تاعانصلا 
( يعيبطلا زاغلاو  1,7791,297488622ماخلا 

ةيليوحتلا 12,043364458240تاعانصلا 
ةرادإ ةطشنأو  هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

10,91610,51213,6428,393تايافنلا

ءانبلاو 498966867188دييشتلا 
تابكرملا حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

* ةيرانلا تاجاردلاو  تاكرحملا  166711061,975تاذ 

* نيزختلاو 2,1662,2061,42453لقنلا 
تالاصتالاو 6,99431,15431,14830,070تامولعملا 

نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  100,107113,591128,734185,455ةطشنألا 
ةيراقعلا 2307822ةطشنألا 

ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  156162211239ةطشنألا 
* معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  912921ةطشنأ 

2201613ميلعتلا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :

دحوملا يلودلا  فينصتلا  قفو  ةيداصتقالا  تآشنملا  ضعب  زيمرت  ليدعت  ىلإ   دوعي  ةطشنالا  هذه  يف  ريبكلا  ضافخنالاو   عافترالا  ماع 2016  يف  * 
حيقنتلا 4 ةيداصتقالا  ةطشنألا  عيمجل 
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يداصتقالا9.7.1 طاشنلا  بسح  ىرخألا  تارامثتسالل  ةيبسنلا  ةيمهألا 
)%(

يداصتقالا 2013201420152016طاشنلا 

100100100100عومجملا

طفنلا لمشت   ) ةيجارختسالا تاعانصلا 
( يعيبطلا زاغلاو  1.30.80.30.3ماخلا 

ةيليوحتلا 8.90.20.30.1تاعانصلا 
ةرادإ ةطشنأو  هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

8.16.67.73.7تايافنلا

ءانبلاو 0.40.60.50.1دييشتلا 
تابكرملا حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

* ةيرانلا تاجاردلاو  تاكرحملا  0.10.00.10.9تاذ 

* نيزختلاو 1.61.40.80.0لقنلا 
تالاصتالاو 5.219.417.613.2تامولعملا 

نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  74.170.872.781.6ةطشنألا 
ةيراقعلا 0.20.00.00.0ةطشنألا 

ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  0.10.10.10.1ةطشنألا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :

دحوملا يلودلا  فينصتلا  قفو  ةيداصتقالا  تآشنملا  ضعب  زيمرت  ليدعت  ىلإ   دوعي  ةطشنالا  هذه  يف  ريبكلا  ضافخنالاو   عافترالا  ماع 2016  يف  * 
حيقنتلا 4 ةيداصتقالا  ةطشنألا  عيمجل 

يداصتقالا10.7.1 طاشنلا  بسح  ةظفاحلا  يف  تارامثتسالا  ديصر  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

يداصتقالا 2013201420152016طاشنلا 

57,12557,28387,895131,354عومجملا

طفنلا لمشت   ) ةيجارختسالا تاعانصلا 
( يعيبطلا زاغلاو  0079181ماخلا 

ةيليوحتلا 000213تاعانصلا 
ةرادإ ةطشنأو  هايملاو  زاغلاو  ءابرهكلا 

002835,430تايافنلا

ءانبلاو 140002دييشتلا 
تابكرملا حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

ةيرانلا تاجاردلاو  تاكرحملا  0006,037تاذ 

تالاصتالا 0002,801تامولعملا و 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  49,65753,40583,70295,590ةطشنألا 

ةيراقعلا 7,3283,8783,8318,697ةطشنألا 
يعامتجالا نامضلا  عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 

00012,403يرابجإلا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
بيرقتلا ببسب  عومجملا  يواست  دق ال  ةنيبملا  ماقرألا  ةظحالم :
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لامعألاو ةعانصلا  . 2

لامعألا ةئيب 

ةيليوحتلا ةعانصلا 

زاغلاو طفنلا 

تايواميكورتبلا

ءابرهكلا

دييشتلاو ءانبلا 

لقنلا

تالاصتالا تامولعملا و  ةينقت 

قدانفلا



لامعألاو ةعانصلا  . 2
ةآرم هـلعجي  اـم  ةـيداصتقالا  ةطــشنألا  ةـفاكب  قـلعتت  ةــيئاصحإ  تاـنايب  لاـمعألاو  ةعانــصلا  مـسق  رفوـي 

ةيمهأ نم  اهل  امل  ةـمدقملا  يف  ةيجارختـسالا  ةعانـصلا  ةطـشنأ  يتأتو  ةرامإلل ، يداصتقالا  ءادـألا  سكعت 
ةرامإل يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيلوألا  تاريدـقتلا  نم  وحن 6.7 % ةيليوحتلا  تاعانصلا  تلكش  دقو  .ىربك 

ماع 2018. يف  يبظوبأ 

ددـع داز  ةرتفلا  سفن  لالخو  ماع 2018 ، ةأشنم  ةيقدنفلا 168  تآشنملا  ددـع  غلب  ةحايـسلا  طاشن  يفو 
لاغشإلا لدعم  غلبو  ماعب 2017 ، ةنراقم  ةبـسنب 6.8 % ةيقدنفلا  فرغلا  ددع  داز  امك  وحنب 3.8 ،% ءالزنلا 

ماع 2018. ةليل  ةماقإلا 2.6  ةدم  طسوتم  غلب  نيح  يف  ةيقدنفلا 71.8 ،% تآشنملل  يونسلا 

عم 23.6 ةـنراقملاب  ماـع 2018  لـالخ  رفاـسم  نويلم  ًاوج 21.4  نيرفاـسملا  ددـع  غلب  لـقنلا  طاـشن  يفو 
ماع 2017. لالخ  رفاسم  نويلم 

لكل تباثلا 16  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددـع  غلب  دـقف  تـالاصتالاو ، تاـمولعملا  ةـينقت  طاـشن  يف  اـمأ 
ماـع يف  ناكـسلا  نـم  لـكل 100  ةـتباثلا 13  تنرتنـإلا  طوـطخ  يكرتـشم  ددـع  غـلبو  ناكـسلا ، نم   100

.2018

ةددجملاو ةديدجلا  ةيراجتلا  صخرلا  90,473عومجم 

( يرتم نط   ) ةيواميكورتبلا تاجتنملا  6,800,585جاتنإ 

( يرتم نط   ) ةيواميكورتبلا تاجتنملل  ةيلحملا  274,522تاعيبملا 

( نويلم  ) ًاوج نيرفاسملا  21.4ددع 

ناكسلا نم  لكل 100  تباثلا  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  16ددع 

ناكسلا نم  لكل 100  ةتباثلا  تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  13ددع 

ةيقدنفلا تآشنملا  168ددع 

( فلألاب  ) ةيقدنفلا تآشنملا  ءالزن  5,030ددع 

2018
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لامعألا ةئيب  . 1.2
ةيملاـعلا تاكرـشلل  اًدـصقم  اـهتلعج  ةيرامثتـسا  ةـبرجتب  ةريخـألا  تاونـسلا  لـالخ  يبظوبأ  ةراـمإ  تزيمت 

تاسايـسلاو تاهجوتلا  لظ  يف  صاخلا  عاطقلا  دوهج  عم  ةـيموكحلا  تاسايـسلا  تمغانت  ثيح  ىربكلا ،
ليهستل ىدملا  ةليوط  ةطخ  يبظوبأ  ةموكح  تنبتو  .ةكارـشلا  هذه  رـصاوأ  زيزعتو  ةديـشرلا  ةيموكحلا 

طفنلا عاطق  ىلع  دامتعالا  نم  دحلاو  ةـيلاثم ، لامعأ  ةـئيب  قلخ  فدـهب  ةرامإلل  يداصتقالا  لوحتلا  ةـيلمع 
، رامـضملا اذـه  يف  ًادـيعب  ًاطوش  يبظوبأ  ةرامإ  تعطقو  .ةـفرعملا  ىلع  مئاقلا  داـصتقالا  ىلع  زيكرتلاو 

ةئيب ةـيلاثم  ىلإ  ىزعي  نهارلا  تقولا  يف  ةرامإلا  امهب  معنت  يذـلا  راـهدزالاو  روطتلا  نأـب  لوقلا  نكمي  اذـل 
.لامعإلا

تازكترملا ريفوتو  لجألا ، ةليوط  يبظ 2030  وبأ  ةيؤر  ذيفنتل  يبظ  وبأ  ةرامإ  يف  ةـعبتملا  تاسايـسلا  نإ 
ةيتـحتلا ةـينبلاو  يجيتارتسـالا  يفارغجلا  عـقوملاو  ةـلاعفو ، ةــيلاثم  لـمع  ةــئيب  قـلخت  يتـلا  مئاعدــلاو 

، ةضفخنملا موسرلاو  ةرامإلا  يف  ةيعانصلا  قطانملا  اهرفوت  يتلا  ةريثكلا  تاليهستلا  كلذكو  ةروطتملا 
ةبذاـجلا لـماوعلا  نـم  ربـتعت  ريثـكلا  اـهريغو  ةـينامتئالا  تاليهــستلاو  ةددـجتملا  ةـقاطلا  رداـصم  ترفو 

.لامعألا ةئيب  نيوكتل 

ةماـقإ هسفن  تقوـلا  يفو  تـالاجملا ، فـلتخم  يف  لاـمعألا  ةـسرامم  ليهـستب  يبـظوبأ  ةـموكح  مزتـلتو 
نيرمثتـسملا ىلع  ليهـستلا  فدـهب  يملاـعلا ، داـصتقالا  عـم  دـيج  لكـشب  لـعافتيو  مجـسني  داـصتقا 

ماع يفو  .دـحاو  عاطق  ىلع  دـمتعم  ريغ  يوق  ءاـنب  يف  مهاـسي  اـمم  ةـيبنجألا  تارامثتـسالا  باطقتـساو 
ةيغلملا ةـيراجتلا  صخرلا  ددـع  اـمأ  ةـصخر ، ةلجـسملا 11,249  ةدـيدجلا  ةـيراجتلا  صخرلا  ددـع  غـلب   2018

.ةصخر تناكف 3,867 

لامعألا1.1.2 ةئيبل  ةماعلا  تارشؤملا 

2015201620172018تارشؤملا
ةلجسملا ةديدجلا  ةيراجتلا  صخرلا  9,2288,9639,41711,249ددع 

ةددجملا ةيراجتلا  صخرلا  75,39277,70982,32579,224ددع 
ةيغلملا ةيراجتلا  صخرلا  7,3132,1142,5963,867ددع 

ةيداصتقالا ةيمنتلا  ةرئاد   : ردصملا

حالصإلا2.1.2 تامدخو  ةئزجتلاو  ةلمجلا  ةراجت  طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( يلامجإلا 5.36.35.85.0يلحملا 

جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 
ريغلا عاطقلا  يف  يلامجإلا  يلحملا 

)%( يطفن
8.19.28.88.3

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( يلامجإلا 7.58.58.07.0يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( 0.40.50.40.4يلامجإلا

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 13,12214,15814,32314,323تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

77  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ةيليوحتلا ةعانصلا  . 2.2
.يبظوبأ ةرامإ  يف  ةيجيتارتسإلا  ةيمهألا  تاذ  ةيداصتقإلا  ةطـشنألا  نم  ةدحاو  ةـيليوحتلا  تاعانـصلا  دـعت 

مهاست يك  ةيليوحتلا  تاعانـصلا  عاطقل  ةـصاخ  ةـيانع  دـمألا  ةـليوط  ةـيداصتقإلا  ةـيمنتلا  ةـطخ  يلوتو 
.ةرامإلا يف  رارقتسإلاو  يداصتقإلا  ومنلا  نامضو  يطفنلا  ريغ  داصتقإلا  ةيمنت  يف  ريبك  لكشب 

و ماع 2018 ، يف  يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيلوألا  تاريدـقتلا  نم  وحن 6.7 % ةيليوحتلا  تاعانصلا  تلكش 
ماع 2018. يف  يطفنلا  ريغ  يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيلوألا  تاريدقتلا  نم  % 11.2

ةيليوحتلا1.2.2 تاعانصلا  طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  6.56.66.76.7يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  10.09.610.211.2يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  22.022.622.321.8يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  1.71.51.71.6يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 19,02119,00220,15221,201تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيليوحتلا2.2.2 تاعانصلا  طاشنل  ةفاضملا  ةميقلاو  يلامجإلا  جاتنإلا 
( مهرد نويلم  )

ةيليوحتلا ةعانصلا  عون 
20162017

جاتنإلا
يلامجإلا

ةميقلا
ةفاضملا

جاتنإلا
يلامجإلا

ةميقلا
ةفاضملا

171,90851,938181,65056,717عومجملا
تابورشملاو ةيئاذغلا  داوملا 

9,8603,7169,6053,543غبتلاو

تاجتنملاو سبالملاو  جيسنلا 
2,2621,0912,4031,178ةيدلجلا

ةيبشخلا تاجتنملاو  658245713265باشخألا 
طئاسوو رشنلاو  ةعابطلاو  قرولا 

885490909503خاسنتسالا

اهتاجتنمو نئادللاو  89,00921,16888,38722,224تايواميكلا 
ري ـــــ ةينيد غ ـ عتلا تاجتنملا 

( ةيزلفاللا 11,4063,54313,0164,118ةيندعملا (

ةيساسألا ةيندعملا  22,5626,45927,8227,774تاعانصلا 
ام ةيئاشنإلا  ةيندعملا  تاجتنملا 

تادعملاو تالآلا  10,0473,83910,7294,165ادع 

ةزهجألاو تادعملاو  تالآلا  8,5913,1468,3813,061ةعانص 
932405982428ثاثألا

تالآلاو تادعملا  بيكرتو  حيلصت 
ىرخألا ةيليوحتلا  15,6977,83718,7029,458تاعانصلاو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيليوحتلا3.2.2 تاعانصلا  طاشن  يف  تباثلا  لاملا  سأر  نيوكت  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

ةيليوحتلا ةعانصلا  20162017عون 
11,61113,874عومجملا

غبتلاو تابورشملاو  ةيئاذغلا  618636داوملا 
ةيدلجلا تاجتنملاو  سبالملاو  4852جيسنلا 

ةيبشخلا تاجتنملاو  1920باشخألا 
خاسنتسالا طئاسوو  رشنلاو  ةعابطلاو  8183قرولا 

اهتاجتنمو نئادللاو  6,4418,527تايواميكلا 
( ةيزلفاللا ةيندعملا ( ري  ـــــ ةينيد غ ـ عتلا 701728تاجتنملا 

ةيساسألا ةيندعملا  1,1521,245تاعانصلا 
تادعملاو تالآلا  ادع  ام  ةيئاشنإلا  ةيندعملا  593616تاجتنملا 

ةزهجألاو تادعملاو  تالآلا  207183ةعانص 
1617ثاثألا

ةيليوحتلا تاعانصلاو  تالآلاو  تادعملا  بيكرتو  حيلصت 
1,7361,769ىرخألا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيليوحتلالكشلا 1.2.2 تاعانصلا  طاشنل  ةفاضملا  ةميقلا 

2017 .  2016 .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيساسألا4.2.2 نداعملا  ةعانص  طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

ةيساسألا نداعملا  ةعانص  2018*201520162017طاشن 
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  0.90.80.90.9يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  1.41.21.41.5يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  3.03.03.43.4يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.10.20.20.1يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 1,8601,8371,9182,054تاضيوعت 
( تادراولا يلامجإ  نم  16.518.218.819.7تادراولا %( 

ريغ تارداصلا  يلامجإ  نم  تارداصلا %( 
**( 39.044.847.649.4ةيطفنلا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
.ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  تانايب 2018-2015  ** 

ةيلوأ تاريدقت  * 
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زاغلاو طفنلا  . 3.2

يعيبطلا1.3.2 زاغلاو  ماخلا  طفنلا  طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  34.430.933.239.6يلحملا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  37.133.438.644.8يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  5.27.63.83.6يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 15,53014,22014,32714,890تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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تايواميكورتبلا . 4.2
تايواميكورتبلا ةعانـص  يف  ةيملاعلا  اهتمهاسم  ةدايزب  اهل  حمـست  ةزيمتم  ةناكم  يبظوبأ  ةرامإ  أوبتت 
تاـيواميكورتبلا ةعانـص  دـعتو  .هب  ةـطبترملا  لـئاوسلاو  يعيبـطلا  زاـغلا  نم  اـهتانوزخم  ىلع  ةدـمتعم 

ةيجاتنإلا اهتردـق  نم  ةرامإلا  عفرت  كلذـل  ةراـمإلا ، داـصتقا  عيونتل  ةيلبقتـسملا  ةـطخلا  نمـض  مهم  عاـطق 
.ًاريبك ًاروطت  قيوستلا  ةطشنأ  دهشت  تقولا  سفن  يفو  رمتسم ، لكشب 

زكترت يتلا  ةيـساسألا  داوملا  ريفوت  يف  ةيلاعلا  اهتردـق  ىلع  ةرامإلا  يف  تايواميكورتبلا  ةعانـص  دـمتعت 
ايرويلا ةدمسأو  اينومألا  ةرامإلا ، اهيف  تزرب  يتلا  ةيواميكورتبلا  تاجتنملا  مهأ  نمو  ةعانصلا ، هذه  اهيلع 

جاـتنا يف  اـعافترا  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  تاـيواميكورتبلا  ةعانـص  تقّقح.نيلبورب  يلوبلاو  نيلثيإ  يلوـبلاو 
ماع لالخ  ًايرتم  ًانط  نويلم  ىلإ 6.8  ماع 2017  يف  ًايرتم  ًاـنط  نويلم  نم 6.2  ةيواميكورتبلا  تاجتنملا 
يف ًايرتم  ًانط  نويلم  ةـيواميكورتبلا 5.1  تاجتنملا  تارداص  تغلب  نيح  يف  هرادقم 8.9 ،% عافتراب   2018

ماع 2018.

ةيواميكورتبلا1.4.2 تاجتنملا  تارداصو  جاتنإ 
( يرتم نط  )

جتنملا عون 
20172018

تارداصلاجاتنإلاتارداصلاجاتنإلا
6,246,0384,686,6896,800,5855,074,808عومجملا
1,090,18012,0001,236,65814,499اينومأ

ايرويلا 1,881,8911,893,3962,129,1802,122,978دامس 
نيليثيا 2,377,1472,015,8982,472,6422,132,172يلوب 
نيلبورب 896,820765,395962,105805,159يلوب 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

ةيواميكورتبلا2.4.2 تاجتنملل  ةيلحملا  تاعيبملا 
( يرتم نط  )

جتنملا 20142015201620172018عون 
296,555464,245495,865467,678274,522عومجملا

ايرويلا 25,46631,06531,56537,46540,975دامس 
نيليثيا 163,946268,212293,799306,639159,621يلوب 
نيلبورب 107,143164,967170,500123,57473,926يلوب 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ءابرهكلا . 5.2

ءابرهكلا1.5.2. طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  3.84.04.33.8يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  5.85.86.56.3يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  5.45.66.05.3يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  1.30.70.70.7يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 2,1552,1402,5562,576تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ءانبلاو دييشتلا  . 6.2
يف مهاست  يتلا  تاعاطقلا  مهأ  نم  هنوكل  يراقعلا  عاطقلاب  اصاخ  امامتها  يبظوبأ  ةرامإ  ةموكح  تلوأ 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  مادتسم  ومن  رفوتو  ةرامإلل  يداصتقالا  طاشنلا  ومن  ةدايز 

ةرامإلا يف  لصاحلا  يراقعلا  روطتلا  معدـت  ةروطتم  ةـيتحت  ةـينب  ريفوت  نم  دـبال  ناـك  قلطنملا ، اذـه  نمو 
ومنلا تاعاطق  معدو  ريوطت  يف  لاعف  مهاسمك  ءاـنبلاو " دييـشتلا   " طاـشن رهظي  اـنهو  تاونـس ، ذـنم 

.ةفدهتسملا ةيلبقتسملا 

ةيمنتلا معدــت  ةدــيدج  ةيحايــس  تاـعجتنمو  قداـنف  دييــشت  ىلإ  ةــجاح  كاـنه  لاــثملا ، لــيبس  ىلعو 
جتاـنلل ةـيلوألا  تاريدــقتلا  بـسح  ةبـسنب 9.2 % ءاـنبلاو " دييــشتلا   " طاـشن مهاـس  .ةراـمإلل  ةيحايــسلا 

ماعل 2018. يلامجإلا  يلحملا 

ءانبلاو1.6.2 دييشتلا  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  11.411.210.49.2يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  17.616.415.815.5يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  25.024.622.920.3يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.580.500.460.41يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 30,32529,34529,11929,296تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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لقنلا . 7.2
ةيناـمزلا ةـطقنلا  داـجيإ  يف  ةــلاعف  ةــمهاسم  اـهل  يتـلا  ةروـطتملا  تاعانــصلا  مـهأ  نـم  لـقنلا  ربـتعي 
رـصنعلا لكـشيو  ةيمنتلا  ةـيلمع  يف  ايـسيئر  ارود  لقنلا  بعلي  كلذـلو  تامدـخلاو ، علـسلل  ةـيناكملاو 

، تامدخلاو ةعلـسلا  مامأ  قوسلا  عيـسوت  متي  لقنلا  قيرط  لالخ  نم.داصتقالل  ةيتحتلا  ةينبلا  يف  مهألا 
طاـشن يبـظوبأ  ةـموكح  تـلوأ  كلذـلو  .ةـيداملاو  ةيرـشبلا  دراوـملل  لـثمألا  لالغتـسالا  يف  مهاـسي  اـمم 

يراـضحلاو ينارمعلا  رّوـطتلا  بكاوـت  ةدــيدج  لـقن  لـئاسو  راـكتبا  ىلإ  ىّدأ  اــم  ًادــيازتم ، ًاــمامتها  لــقنلا 
نيب طبرلا  لئاسو  نيـسحت  نمـضي  امب  ةدوجوملا  ةيتحتلا  ةينبلا  ثيدحتب  كلذو  ةرامإلا ، يف  يداصتقالاو 

طاـشنل ةـيتحتلا  ةـينبلا  يف  ةرمتـسملا  تارامثتـسالا  تبعل  دـقو.ةيملاعلا  قاوسـألاو  ةراـمإلا  ءاـجرأ  ىّتش 
لالخ تارئاطلا  ةـكرح  تغلب  هيلعو ، .يلامجإلا  يلحملا  جـتانلا  يف  هتمهاـسم  ةداـيز  يف  مهم  ًارود  لـقنلا 
ددـع غـلب  ثـيح  ماـع 2017 ، لــالخ  ةــلحر  فـلأ  عـم 184  ةــنراقملاب  ةــلحر  فـلأ  لداـعي 160  اــم  ماـع 2018 

.رفاسم نويلم  لداعي 21.4  ام  ماع 2018  لالخ  نيرفاسملا 

نيزختلاو1.7.2 لقنلا  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  4.83.63.22.9يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  7.35.34.84.8يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  8.87.76.45.7يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  3.22.22.21.9يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 11,91513,61013,05413,254تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

ةمدخلا2.7.2 تاطحم  يف  دوقولا  راعسأ 

2015201620172018تارشؤملا
ةمدخلا تاطحمب  لزيدلا  دوقو  رعس 

( مهردلاب رتللا  رعس  )2.161.681.992.59

رعس  ) ةمدخلا تاطحمب  نيلوزاجلا  رعس 
*( مهردلاب 1.681.561.812.26رتللا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةمدخلا تاطحمب  سلب ) يإ   ) نيلوزاجلا رعس  * 
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3.7.22017 ةيجراخلا ، قرطلا  تافصاومو  لاوطأ 
( رتموليك )

قرطلا لاوطأ 
ةقطنملا

عومجملاةرفظلانيعلايبظوبأ
2x ةراح 16031,0262221,851

2x ةراح  27701,3152,7714,856
2x ةراح  35318954801,906
2x ةراح  41,89739102,288
2x ةراح  545700457

لقنلا ةرئاد  : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  قيرطلا  لوط  ةظحالم :

4.7.22018 ةيجراخلا ، قرطلا  تافصاومو  لاوطأ 
( رتموليك )

قرطلا لاوطأ 
ةقطنملا

عومجملاةرفظلانيعلايبظوبأ
2x ةراح 16031,0262221,851

2x ةراح  25501,3151,7553,620
2x ةراح  35318956642,090
2x ةراح  42,3883911,7944,573
2x ةراح  5457--457

لقنلا ةرئاد   : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  قيرطلا  لوط  ةظحالم :

ةيلخادلا5.7.2 قرطلا  لاوطأ 
( رتموليك )

2015201620172018ةقطنملا
16,88017,84217,90417,991عومجملا

يبظوبأ 13,52814,49714,55214,639ةقطنم 
نيعلا 2,1152,1152,1152,115ةقطنم 

ةرفظلا 1,2371,2301,2371,237ةقطنملا 

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  ةيدلب  تايدلبلاو ، ينارمعلا  طيطختلا  ةرئاد   : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  قيرطلا  لوط  ةظحالم :
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رهشلاو6.7.2 راطملا  بسح  تارئاطلا  ةكرح 

رهشلا / 2015201620172018راطملا
* يلودلا يبظوبأ  169,989168,535154,543133,999راطم 

14,11714,23314,19012,085رياني
12,80713,09212,75410,634رياربف
14,41414,11713,95911,733سرام
13,98213,71813,24911,205ليربإ

14,44714,13713,23811,365ويام
14,11713,53812,27211,058وينوي
14,68914,47812,87111,821ويلوي
14,96414,68113,09111,618سطسغأ

14,13014,20112,36410,926ربمتبس
14,30414,40212,24710,522ربوتكأ
13,75313,85312,06310,224ربمفون
14,26514,08512,24510,808ربمسيد

يلودلا نيعلا  24,57925,74929,79726,082راطم 
1,5342,0692,0592,640رياني
2,0192,0822,4652,574رياربف
2,3761,6342,8653,226سرام
2,7492,6403,2822,015ليربإ

2,8842,0862,6272,165ويام
2,4202,2912,0471,713وينوي
2,0381,9822,3001,254ويلوي
2,1182,3912,7311,398سطسغأ

1,6562,5502,4642,049ربمتبس
1,4352,1932,4391,988ربوتكأ
1,5751,7282,4512,810ربمفون
1,7752,1032,0672,250ربمسيد

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
صاخلا ناريطلل  نيطبلا  راطم  تانايب  لمشت  يلودلا  يبظوبأ  راطم  تانايب  * 
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ةنوحشملا7.7.2 عئاضبلا  تايمكو  باكرلا  ددعو  راطملا  بسح  يوجلا  لقنلا  ةكرح 

2015201620172018نايبلا
* يلودلا يبظوبأ  راطم 

تارئاطلا 169,989168,535154,543133,999ةكرح 
: نيرفاسملا ددع 

11,564,56312,139,01411,678,04510,633,563نومداق
11,558,55712,213,37111,717,67910,685,185نورداغم
163,512129,73425,869498نورباع

(: نط عئاضبلا (  لقن  ةكرح 
458,565445,860408,574326,255دراو

368,898354,007325,716260,601رداص
(: نط  ) دورطلا ةكرح 

3,9755,4336,9736,112دراو
6,1137,8477,6516,564رداص

يلودلا نيعلا  راطم 
تارئاطلا 24,57925,74929,79726,082ةكرح 

: نيرفاسملا ددع 
25,99234,57962,34144,997نومداق
23,74630,64051,70944,024نورداغم
11,44331,46022,4693,534نورباع

(: نط عئاضبلا (  لقن  ةكرح 
217156445208دراو

868440732454رداص
(: نط  ) دورطلا ةكرح 

0000دراو
0000رداص

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
صاخلا ناريطلل  نيطبلا  راطم  تانايب  لمشت  يلودلا  يبظوبأ  راطم  تانايب  * 
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ميلقإلا8.7.2 بسح  ةغرفملا  ةيوجلا  تانحشلا  تايمك 
( نط ) 

2015201620172018
458,565445,859408,574326,255عومجملا

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  9,7878,8488,5888,935لود 
ىرخألا ةيبرعلا  12,45314,90213,4958,212لودلا 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 230,672221,265187,804158,269ايسآ
152,066145,484139,166114,620ابوروأ

ةيلامشلا 20,10216,51117,41613,082اكيرمأ 
ةينيتاللا 3,4873,528944107اكيرمأ 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 16,61115,96519,7826,003ايقيرفأ
13,38719,35621,37917,026ايلارتسأ
0000ىرخأ

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
تارئاطلا تاعدوتسمو  ةيسامولبدلا  دورطلاو  باكرلا  ةعتمأ  تانايبلا  هذه  ينثتست  طقف /  يلودلا  يبظوبأ  راطمل  تانايبلا  ةظحالم :

9.7.2( ميلقإلا  ) ةهجولا بسح  ًاوج  ةنوحشملا  عئاضبلا  تايمك 
( نط ) 

2015201620172018ميلقإلا
368,898354,008325,716260,601عومجملا

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  43,11440,56532,20025,524لود 
ىرخألا ةيبرعلا  14,09617,19115,03311,601لودلا 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 116,876115,902108,41689,140ايسآ
137,790131,218125,342105,207ابوروأ

ةيلامشلا 15,32914,00015,4618,116اكيرمأ 
ةينيتاللا 1,7971,801177282اكيرمأ 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 28,04321,54116,1837,937ايقيرفأ
11,85311,79012,90412,793ايلارتسأ
0000ىرخأ

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
تارئاطلا تاعدوتسمو  ةيسامولبدلا  دورطلاو  باكرلا  ةعتمأ  تانايبلا  هذه  ينثتست  طقف /  يلودلا  يبظوبأ  راطمل  تانايبلا  ةظحالم :
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ةرداغملا10.7.2 ميلقإ  بسح  نومداقلا 

2015201620172018ميلقإلا
11,564,56312,139,01411,678,04510,633,563عومجملا

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  1,753,2221,805,1901,529,1501,529,342لود 
ىرخألا ةيبرعلا  686,811707,983705,680549,675لودلا 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 4,839,9615,114,6094,995,1764,480,589ايسآ
2,825,2232,852,0722,851,7462,693,737ابوروأ

ةيلامشلا 537,486635,293652,836515,467اكيرمأ 
ةينيتاللا 72,57989,78125,0120اكيرمأ 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 313,222318,721281,123247,633ايقيرفأ
532,518610,998632,415612,659ايلارتسأ
3,5414,3674,9074,461ىرخأ

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ةلحرلا سفن  ىلع  مهتايرفس  اولصاو  نيذلا  نيرفاسملا  تانايبلا  هذه  ينثتست  طقف /  يلودلا  يبظوبأ  راطمل  تانايبلا  ةظحالم :
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لوصولا11.7.2 ميلقإ  بسح  نورداغملا 

2015201620172018ميلقإلا
11,558,55712,213,37111,717,67910,685,185عومجملا

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  1,839,8121,909,1951,543,5831,428,784لود 
ىرخألا ةيبرعلا  675,768708,865711,669555,373لودلا 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 4,628,5984,956,5304,927,3004,492,522ايسآ
2,917,3152,947,6082,934,1922,833,688ابوروأ

ةيلامشلا 598,668691,663669,497571,308اكيرمأ 
ةينيتاللا 76,81590,02624,5730اكيرمأ 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 289,595301,343265,693218,709ايقيرفأ
528,297603,853636,026581,014ايلارتسأ
3,6894,2885,1463787ىرخأ

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ةلحرلا سفن  ىلع  مهتايرفس  اولصاو  نيذلا  نيرفاسملا  تانايبلا  هذه  ينثتست  طقف /  يلودلا  يبظوبأ  راطمل  تانايبلا  ةظحالم :
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رخاوبلاو12.7.2 عئاضبلا  ةكرحل  ةيئاصحإلا  تارشؤملا  زربأ 

2015201620172018نايبلا
نفسلا 41,64540,54836,29931,990ددع 

* ةيطمنلا تايواحلا  ددع 
1,504,2931,531,3841,400,4361,737,133عومجملا
751,745761,780689,260874,214غيرفت
752,548769,604711,176862,919ليمحت

( يرتملا نطلاب   ) ةماعلا عئاضبلا 
15,292,84017,825,62418,568,88719,698,261عومجملا
14,339,96616,731,76717,632,18318,085,002غيرفت
952,8741,093,857936,7041,613,259ليمحت

تابكرملا ددع 
134,272119,758135,247143,074عومجملا
120,551105,147121,490127,994غيرفت
13,72114,61113,75715,080ليمحت

يبظوبأ ئناوم   : ردصملا
مدق ةيطمنلا (20 ) ةيواحلا  يواست  * 
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ميلقإلا13.7.2 بسح  ةرداصلاو  ةدراولا  ةيطمنلا  تايواحلا  عيزوت 

ميلقإلا
20172018

رداصلادراولارداصلادراولا
689,260711,176874,177862,919عومجملا

* ةدحتملا ةيبرعلا  444,113346,061514,619383,702تارامإلا 
ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  101,93528,855115,81264,696لود 

سلجم لود  ادع   ) طسوألا قرشلا 
( يجيلخلا 30,24211,04827,0437,215نواعتلا 

ةيدنهلا ةراقلا  13,75028,74314,15574,989هبش 
ايسآ قرش  14,44463,76022,78865,508بونج 

ىصقألا 57,099210,50266,779213,578قرشلا 
ايقيرفأ 3,7489,3963,5178,591لامش 
ايقيرفأ 19019,819207بونج 
ايقيرفأ 3,0493,19123,42111,636قرش 
ايقيرفأ 2020494برغ 
ابوروأ 14454,483887برغ 

طسوتملا رحبلا  12,7247,19831,35817,515ميلقإ 
0024121ايفاندنكسإ

ةيقرشلا 6104,877124ابوروأ 
ةيلامشلا 0011,7326,155اكيرمأ 

00841542يبيراكلا
ىطسولا 007035اكيرمأ 
ةينيتاللا 008,772108اكيرمأ 

002,4200ايلارتسأ
7,9302,4171,2267,316ىرخأ

يبظوبأ ئناوم   : ردصملا
ىرخألا تارامإلا  نم  ةدراولا  ةيطمنلا  تايواحلا  * 
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ديربلا14.7.2 قيدانصو  بتاكم  ددع 

201620172018نايبلا
ديربلا بتاكم  353432ددع 

تاكرشلاو ةصاخلا  ديربلا  قيدانص  159,913110,68496,876ددع 
ةماعلا ديربلا  قيدانص  1107978ددع 

تارامإلا ديرب   : ردصملا

عونلا15.7.2 بسح  ةيديربلا  دورطلاو  لئاسرلا  ةكرح 

ةيديربلا 201620172018ةكرحلا 
ةلجسملا لئاسرلا 

1,023,088984,778716,859ةيلخادلا
ةرداصلا 65,18952,16645,782ةيجراخلا 
ةدراولا 254,011349,062293,697ةيجراخلا 

دورطلا
735726404ةيلخادلا

ةرداصلا 45,49340,89836,285ةيجراخلا 
ةدراولا 33,92231,03938,587ةيجراخلا 

زاتمملا ديربلا 
18,87420,74020,228ةيلخادلا

ةرداصلا 62,57031,78460,108ةيجراخلا 
ةدراولا 57,00657,10528,986ةيجراخلا 

تارامإلا ديرب   : ردصملا
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تالاصتالاو تامولعملا  ةينقت  . 8.2
تاـمولعملا ةـينقت   ) طاـشن اـهب  ىظحي  يتـلا  ةدـيازتملا  ةـيمهألل  ًارظنو  ةـينقتلا ، ةروـثلا  ةــبكاوم  ةــيغب 

دوهج عفدل  ةحومط  ةينطو  ةـيجيتارتسا  يبظوبأ  ةـموكح  تقلطأ  ةايحلا ، تالاجم  ةـفاك  يف  تالاصتالاو )
يف يبنجألاو  يلحملا  رامثتـسالا  عيجـشتو  تالاصتالاو ، تامولعملا  ةـينقتل  ةـيتحتلا  ةـينبلا  يف  ةـيمنتلا 

.ةروطتملا تاينقتلا  عاطق 

، ةايحلا تالاجم  ةفاك  يف  تالاصتالاو " تامولعملا  ةينقت   " طاشن اهب  ىظحي  يتلا  ةديازتملا  ةيمهألل  ًارظنو 
ةمهملا تالاصتالاو  تامولعملا  ةـينقت  تارـشؤمو  تاءاـصحإ  رـشن  ىلع  يبظوبأ  ءاـصحإلا –  زكرم  صرحي 

.يبظوبأ ةرامإ  يف 

يبظوبأ ةرامإ  يف  ناكسلا  نم  لكل 100  ةتباثلا  تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  ددع  نأ  ىلإ  تانايبلا  ريشتو 
لالخ كرتشم  ناكـسلا 16  نم  لـكل 100  تباـثلا  فتاـهلا  طوطخ  يكرتشم  ددـع  غلبو  كرتشم ، غلب 13 

ماع 2018.

تالاصتالاو1.8.2 تامولعملا  ةينقت  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  2.72.92.92.7يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  4.24.34.44.5يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  4.34.54.54.1يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.40.30.40.3يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 5,5184,8575,3165,540تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

تالاصتالاو2.8.2 تامولعملا  ةينقت  طاشن  تارشؤم 

2015201620172018تارشؤملا
ةتباثلا تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 

ناكسلا نم  12121213لكل 100 

تباثلا فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 
ناكسلا نم  16151516لكل 100 

كرحتملا فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 
ناكسلا نم  186146166173لكل 100 

ةيطغت مهلمشت  نيذلا  ناكسلا  ةبسن 
كرحتملا فتاهلا  100100100100ةكبش 

تالاصتالا ميظنت  ةئيه   : ردصملا
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تالاصتالا3.8.2 تامدخ  ةفرعت 
( رهش مهرد /  )

ةمدخلا عون 
ةفرعتلا

2015201620172018
قاطنلا تنرتنإ  ةمدخ  يف  كارتشالا  موسر 

( ةيناث / تيابوليك  256  ) دارفألل 149696969ضيرعلا 

ةقئاف تنرتنإلا  ةمدخ  يف  كارتشالا  موسر 
اغيم  ) تاسسؤملل ةتباثلا  ةعرسلا 

*( ةيناث / تياب
375375375375

: تباثلا فتاهلا  طخ  يف  كارتشالا  موسر 
39393939يلزنم
95959595تاسسؤم

قبسملا عفدلا  ةمدخ  كرحتملا -  فتاهلا 
( رهش ةقيقد /   100)20141313

تالاصتالا ميظنت  ةئيه   : ردصملا
ردصملا نم  تنرتنالا  ةمدخ  ةعرس  ىلع  ثيدحت  مت  * 
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قدانفلا . 9.2
ىلع ةـمدقتم  زكارم  يف  ةراـمإلا  عضو  ىلإ  فدـهت  ةـعونتمو  ىربك  ةيحايـس  ةرفط  يبظوبأ  ةراـمإ  دهـشت 

ومنلا كـيرحتو  داـصتقالا  عـيونتو  مـعد  يف  ةــيمهأ  نـم  عاـطقلا  اذــهل  اــمل  ةــيملاعلا  ةحايــسلا  ةــطراخ 
.ىرخألا تالاجملا  ليعفتو  طيشنتو 

ةرامإلا يف  يحايسلا  عاطقلا  دهـش  ثيح  حوضوب ، ةيحايـسلا  ةرفطلا  هذه  حمالم  رهظت  لعفلاب  تأدب  دقل 
صئاـصخ كـلتمي  عاـطقلا  اذـه  حبـصأ  اـمك  ةيـضاملا ، ةـليلقلا  تاونـسلا  لـالخ  اريبـك  اـيعون  اروطتو  اومن 

.ةديازتم ةيداصتقا  دئاوع  ققحي  حبصأو  ةدوجلاو  ىوتسملا  ةعيفر  ةيسفانت  تاردقو 

لباقملا يف  ماع 2018 ، يف  ةأـشنم  غلب 168  ةيقدنفلا  تآشنملا  ددع  نأ  ىلإ  مسقلا  اذـه  تانايب  ريـشت 
ام ماع 2018  يف  ءالزنلا  ددـع  غلب  دـقو  .قباـسلا  ماـعلا  نع  % 6.8 ةبـسنب   ماعلا ، سفنل  فرغلا  ددـع  داز 

%71.8 لاغـشإلا   لّدعم  ناك  نيح  يف  .قباسلا  ماعلا  نع  اهتبسن 3.8 % ةدايزب  ليزن ، نويلم  لداعي 5.0 
ماع 2018 ةماقإلا  يلايل  ددـع  عفترا  كلذ ، ىلا  ةـفاضإلاب  ماع 2017  . يف  ةنراقم ب 71.5 % ماع 2018  يف 

.قباسلا ماعلا  نع  ةبسنب 4.9 %

ةيقدنفلا1.9.2 تآشنملا  تاءاصحإ  مهأ 

2015201620172018نايبلا
ةيقدنفلا تآشنملا  168169162168ددع 

فرغلا 29,76030,60230,86932,971ددع 
( فلألاب  ) ءالزنلا 4,1064,4404,8465,030ددع 

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  12,24312,03212,31712,915ددع 
( موي  ) ةماقإلا ةدم  2.92.72.52.6طسوتم 

 )%( يونسلا لاغشإلا  75.473.071.571.8لدعم 
( مهردلاب  ) ةيقدنفلا فرغلا  داريإ  439397369352لدعم 
( مهردلاب  ) ةحاتملا ةفرغلا  داريإ  331290264253لدعم 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

2.9.22018 عونلا ، بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  تارشؤم 

ةيقدنفلاقدانفلانايبلا عومجملاققشلا 
ةيقدنفلا تآشنملا  12246168ددع 

فرغلا 27,2595,71232,971ددع 
( فلألاب  ) ءالزنلا 4,6064245,030ددع 

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  10,5222,39312,915ددع 
( موي  ) ةماقإلا ةدم  2.35.62.6طسوتم 

 )%( يونسلا لاغشإلا  70.278.971.8لدعم 
( مهردلاب  ) ةيقدنفلا فرغلا  داريإ  371275352لدعم 
( مهردلاب  ) ةحاتملا ةفرغلا  داريإ  261217253لدعم 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
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3.9.22018 ةقطنملا ، بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  تارشؤم 

يبظوبأنايبلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
ةيقدنفلا تآشنملا  1381911168ددع 

فرغلا 29,2712,4931,20732,971ددع 
( فلألاب  ) ءالزنلا 4,4334561425,030ددع 

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  11,71488831412,915ددع 
( موي  ) ةماقإلا ةدم  2.61.92.22.6طسوتم 

 )%( يونسلا لاغشإلا  74.059.545.871.8لّدعم 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

ةيسنجلا4.9.2 بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  ءالزن 

2015201620172018ةيسنجلا
4,105,8464,439,1334,846,1455,029,999عومجملا

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  1,379,5891,464,1101,496,9471,480,389ةلود 
ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  269,654291,522284,560283,914لود 

ىرخألا ةيبرعلا  439,174524,594537,398565,184لودلا 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  854,3071,029,1521,237,9951,352,165ايسآ 

يداهلا طيحملاو  64,95660,47662,91662,425ايلارتسأ 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  60,63764,81673,10882,885ايقيرفأ 

748,766746,141838,751912,881ابوروأ
ةيبونجلاو ةيلامشلا  221,845210,285252,649289,528اكيرمأ 

نيبم 66,91848,03761,821628ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
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ةيسنجلا5.9.2 بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  يف  ةماقإلا  يلايل 

2015201620172018ةيسنجلا
12,243,09612,031,56712,316,66312,915,371عومجملا

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  3,788,0323,228,6143,108,7973,086,985ةلود 
ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  593,752651,778604,161618,361لود 

ىرخألا ةيبرعلا  1,135,3861,322,5131,342,1081,468,732لودلا 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  2,331,0902,544,5722,591,2842,908,006ايسآ 

يداهلا طيحملاو  2,910,468186,553176,046175,107ايلارتسأ 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  945,473200,751207,789231,843ايقيرفأ 

190,8072,923,5123,242,5443,546,242ابوروأ
ةيبونجلاو ةيلامشلا  195,248867,996908,694878,102اكيرمأ 

نيبم 152,840105,278135,2401,993ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

6.9.22018 فينصتلاو ، ةيسنجلا  بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  ءالزن 

موجنةيسنجلا موجنةسمخ  *ةعبرأ  لقأو موجن  ةيقدنفةثالث  عومجملاققش 
2,129,6711,670,092806,021424,2155,029,999عومجملا

ةيبرعلا تارامإلا  ةلود 
653,981504,545186,133135,7301,480,389ةدحتملا

نواعتلا سلجم  لود 
ىرخألا 115,28185,60345,80337,227283,914يجيلخلا 

ىرخألا ةيبرعلا  166,368206,722135,33856,756565,184لودلا 
لودلا ءانثتساب  ايسآ 

486,769466,214293,006106,1761,352,165ةيبرعلا

طيحملاو ايلارتسأ 
27,03418,94311,1035,34562,425يداهلا

ءانثتساب ايقيرفأ 
ةيبرعلا 23,22327,98922,1849,48982,885لودلا 

512,557266,86383,19050,271912,881ابوروأ
ةيلامشلا اكيرمأ 

143,91593,17929,26323,171289,528ةيبونجلاو

نيبم 54334150628ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
ةدحاو ةمجنو  نيتمجنو  موجن  ةثالث  ةئف  قدانفلا  لمشت  * 
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7.9.22018 فينصتلاو ، ةيسنجلا  بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  يف  ةماقإلا  يلايل 

ةيسنجلا
ةسمخ
موجن

ةعبرأ
موجن

موجن ةثالث 
* لقأو

ققش
ةيقدنف

عومجملا

5,174,9303,540,6301,806,8242,392,98712,915,371عومجملا
ةيبرعلا تارامإلا  ةلود 

1,301,932919,218422,147443,6883,086,985ةدحتملا

نواعتلا سلجم  لود 
ىرخألا 252,381178,08188,95298,947618,361يجيلخلا 

ىرخألا ةيبرعلا  371,348451,129305,042341,2131,468,732لودلا 
لودلا ءانثتساب  ايسآ 

831,774843,278571,234661,7202,908,006ةيبرعلا

طيحملاو ايلارتسأ 
62,88247,39422,05242,779175,107يداهلا

ءانثتساب ايقيرفأ 
ةيبرعلا 58,03467,37149,50056,938231,843لودلا 

1,943,191810,621273,637518,7933,546,242ابوروأ
ةيلامشلا اكيرمأ 

351,802223,43474,255228,611878,102ةيبونجلاو

نيبم 1,58610452981,993ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
ةدحاو ةمجنو  نيتمجنو  موجن  ةثالث  ةئف  قدانفلا  لمشت  * 

ةيسنجلا8.9.2 بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  يف  ةماقإلا  ةدم  طسوتم 

ريغتلا20172018ةيسنجلا ةبسن 
2.52.61.0طسوتملا

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  2.12.10.4ةلود 
ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  2.12.22.6لود 

ىرخألا ةيبرعلا  2.52.64.1لودلا 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  2.12.22.7ايسآ 

يداهلا طيحملاو  2.82.80.2ايلارتسا 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  -2.82.81.6ايقيرفأ 

3.93.90.5ابوروأ
ةيبونجلاو ةيلامشلا  -3.63.015.7اكيرمأ 

نيبم 2.23.245.1ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
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رهشلا9.9.2 بسح  ةيقدنفلا  تآشنملل  لاغشإلا  لدعم 

2015201620172018رهشلا
75.473.071.571.8طسوتملا
76.676.975.475.1رياني
81.677.477.078.4رياربف
79.982.774.979.9سرام
77.877.175.978.2ليربإ

74.775.065.261.9ويام
64.354.252.155.7وينوي
63.664.761.764.9ويلوي
71.070.265.766.2سطسغأ

74.570.170.867.1ربمتبس
80.972.578.973.8ربوتكأ
82.779.882.781.9ربمفون
76.974.878.778.4ربمسيد

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

ةيقدنفلا10.9.2 تآشنملا  تاداريإ  يلامجإ 
( مهرد فلأ  )

2015201620172018نايبلا
تاداريإلا 6,624,2606,032,7225,622,0105,463,574عومجم 

فرغلا 3,488,2433,159,5572,941,7102,884,932تاداريإ 
بارشلاو ماعطلا  2,321,9502,099,2011,970,0991,927,220تاداريإ 

ىرخأ 814,068773,963710,202651,422تاداريإ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

ةيقدنفلالكشلا 1.9.2 تآشنملا  تاداريإ  يلامجإ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
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ايفارغوميدلاو ناكسلا  . 3

ناكسلا

ةيويحلا تاءاصحإلا 



ايفارغوميدلا ناكسلا و  . 3
يرمعلا بيكرتـلاو  يفارغجلا  عـيزوتلا  نع  تاـنايب  لـصفلا  اذـه  يف  ةدراوـلا  ةيناكـسلا  تاريدـقتلا  لواـنتت 
تايفولاو ديلاوملا  نع  تاءاصحإ  ًاضيأ  ضرعتو  ماع 2016 . فصتنم  يف  يبظوبأ  ةرامإ  ناكـسل  يعونلاو 

وأ ةيناكـسلا  ةـبيكرتلا  ىلع  رثؤت  يتـلا  ماعل 2018  ةـسيئرلا  تارـشؤملا  ىلإ  ةـفاضإلاب  قـالطلاو ، جاوزلاو 
فصتنم يف  ةمـسن  يبظوبأ 2,908,173  ةرامإ  يف  نيميقملا  ناكـسلا  تاريدـقت  تغلب.يناكـسلا  ريغتلا 

نيعلا 0.77 ةـقطنمو  %(، 62.1  ) ةمـسن نويلم  يبظوبأ 1.81  ةـقطنم  ناكـس  ددـع  غلب  ثيح  ماع 2016 .
يف ةـبوصخلا  لّدـعم  ّدــعيو  %(. 11.5  ) ةمــسن نوــيلم  ةرفظلا 0.33  ةــــقطنمو  %(، 26.4  ) ةمـسن نوـيلم 

لّدعم غلب  ماعلا 2018  لالخف  ملاعلا ، يف  ًاومن  رثكألا  قطانملا  يف  ةبوصخلا  تالدعم  ىلعأ  نم  يبظوبأ 
.يلاوتلا ىلع  ناكسلا  نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  ماخلا 1.2  تايفولا  لّدعمو  دولوم   13.7 ماخلا   ديلاوملا 

ةنسلا 2016) فصتنم  تاريدقت   ) ناكسلا 2,908,173عومجم 

ةنسلا 2016) فصتنم  تاريدقت   ) 1,857,618روكذ

ةنسلا 2016) فصتنم  تاريدقت   ) 1,050,555ثانإ

 )%( ناكسلا 2016-2010 ومنل  يونسلا  5.6لدعملا 

ةيرمعلا 2016 ةلاعإلا  21.3ةبسن 

نسلا 2016 رابك  ةلاعإ  1.1ةبسن 

لافطألا 2016 ةلاعإ  20.1ةبسن 

ةئف 49-15 نم  ىثنأ  لكل 1000  ديلاوملا   ) ماعلا ةبوصخلا  لدعم 
2018 49.9ةنس )

2018 ناكسلا ) نم  لكل 1000  دولوم   ) ماخلا ديلاوملا  13.7لدعم 

2018 ناكسلا ) نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح   ) ماخلا تايفولا  1.2لدعم 

( ءايحأ نيدولوملا  نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح   ) عضرلا تايفو  لدعم 
20186.4

نم لكل 1000  ةافو  ةلاح   ) ةسماخلا نود  لافطألا  تايفو  لدعم 
2018 ءايحأ ) 8.6نيدولوملا 

2018 تاونسلاب )  ) نينطاوملا روكذلل  داليملا  دنع  ةايحلا  75.4عقوت 

2018 تاونسلاب )  ) تانطاوملا ثانإلل  داليملا  دنع  ةايحلا  81.4عقوت 

2018 تاونسلاب )  ) روكذلل جاوزلا  دنع  رمعلا  29.1طيسو 

2018 تاونسلاب )  ) ثانإلل جاوزلا  دنع  رمعلا  26.1طيسو 
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ناكسلا . 1.3
تاريدقتو ماع 2005  ىتح  تادادعتلا  تانايب  نمضتت  يئاصحإلا  باتكلا  يف  ةدراولا  ةيناكسلا  تاءاصحإلا 

ددـع تاريدـقتلا  هذـه  لمـشتو  .ماـعلا  كـلذ  دـعب  ةداـتعم  ةفـصب  نـيميقملا  ناكـسلل  ةنـسلا  فـصتنم 
يه ماع 2016  فصتنم  ناكسلا  تاريدقت  .نيتقؤملا  راوزلا  ءانثتسإب  ةداتعم ، ةفصب  نيميقملا  ناكسلا 

.ةحقنم تاريدقت 

اذـه عفتراو  ةمـسن ،   211,812 يلاوـح   ماـع 1975  دادـعت  بسح  يبظوبأ  ةراـمإ  ناكـس  ددـع  يلاـمجإ  غلب 
مهددع ردـق  ماــع 2016  فـصتنم  يفو  ماـع 2005  دادـعت  بـسح  ةمـسن  ىلإ 1,399,484  لـصيل  ددـعلا 

.ةمسن يلاوحب 2,908,173 

وحن شيعيو  .يبظوبأ  ناكـس  يلاـمجإ  نـم  لداعي 19.0 % اـم  يأ  ةمـسن ، نينطاوملا 551,535  ددـع  غلب 
يف %( 41.0  ) ةمـسن  226,285 وـحنو   يبـظوبأ ، ةــقطنم  يف  %( 53.3  ) نينطاوـملا نـم  ةمـسن   293,860

%(. 5.7  ) ةمسن ةرفظلا 31,390  ةقطنم  ينطاوم  ددع  غلب  نيح  يف  نيعلا ، ةقطنم 

نم ةمسن  شيعيو 1,513,376  .ةرامإلا  ناكـس  يلاـمجإ  نم  وحن 81.0 % نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  لكـشي 
.يبظوبأ ةقطنم  يف  %( 64.2  ) نينطاوملا ريغ 

نيرجاهملا لاـمعلا  قّفدـت  ىلإ  كـلذ  عجريو  يبظوبأ ، ةراـمإ  ناكـس  نم  نع 63.9 % دـيزي  ام  روكذـلا  لّكش 
لداعي 48.9 ام  ماع 2016  لالخ  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةيناكـسلا  ةـفاثكلا  تغلبو  .ةرامإلا     ىلع  روكذـلا  نم 
، عبرملا رتـموليكلل  درف  يبظوبأ 164.2  ةقطنم  يف  ةيناكـسلا  ةـفاثكلا  تناـكو  .عبرملا  رتموليكلل  ادرف 

دارفأ ةرفظلا 9.5  ةــقطنم  يف  ًاريخأو  عــبرملا ، رتــموليكلل  ادرف  تـغلبف 57.3  نـيعلا  ةــقطنم  يف  اـمأ 
ومن عم  نكلو  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةـفاثك  لقألا  يه  ةرفظلا  ةـقطنم  نأ  ىلإ  ريـشي  امم  عبرملا ، رتموليكلل 

.عيرس يناكس 

فصتنم 2016لكشلا 1.1.3 نينطاوملل ، يناكسلا  مرهلا 
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1.1.3( دارفأ  ) دادعتلا تاونس  ةيسنجلاو ، عونلا  بسح  ناكسلا 
( دارفأ )

دادعتلا نينطاومنونطاومةنس  عومجملاريغ 
197554,886156,926211,812

29,238125,820155,058روكذ
25,64831,10656,754ثانإ

198090,792361,056451,848
47,993283,695331,688روكذ
42,79977,361120,160ثانإ

1985135,982430,054566,036
69,975310,278380,253روكذ
66,007119,776185,783ثانإ

1995222,627719,836942,463
113,365537,379650,744روكذ
109,262182,457291,719ثانإ

2001296,152874,1021,170,254
148,982640,844789,826روكذ
147,170233,258380,428ثانإ

2005350,2771,049,2071,399,484
176,926749,888926,814روكذ
173,351299,319472,670ثانإ

ةيداصتقالا ةيمنتلا  ةرئاد   : ردصملا
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نيبام2.1.3 تارتف  عونلاو ، ةيسنجلا  بسح  يونسلا  يناكسلا  ومنلا  تالدعم  طسوتم 
دادعتلا

)%(

عونلاو 2011-19952005-19852005-19751995-1985ةيسنجلا 
ماعلا 10.45.24.07.7عومجملا 

9.45.53.69.0روكذ
12.64.65.05.0ثانإ

9.55.14.64.1نونطاوم
9.14.94.64.5روكذ
9.95.24.73.7ثانإ

نينطاوم 10.65.33.88.8ريغ 
9.55.63.410.0روكذ
14.54.35.15.7ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

فصتنم 3.1.3-2010 عونلاو ، ةيسنجلا  بسح  يونسلا  يناكسلا  ومنلا  تالدعم  طسوتم 
2016

)%(

عونلاو فصتنم 2016فصتنم 2010ةيسنجلا 
ومنلا تالدعم  طسوتم 

يناكسلا
ماعلا 2,094,4802,908,1735.6عومجملا 

1,460,7941,857,6184.1روكذ
633,6861,050,5558.8ثانإ

437,483551,5353.9نونطاوم
224,498282,6323.9روكذ
212,985268,9034.0ثانإ

نينطاوم 1,656,9972,356,6386.0ريغ 
1,236,2961,574,9864.1روكذ
420,701781,65210.9ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
ةحقنم تاريدقت  يه  فصتنم 2016  ناكسلا  تاريدقت 
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4.1.32016  , 2015 , 2014 ةقطنملا 2010 , بسح  ةيناكسلا  ةفاثكلا 
( عبرم رتموليك  لكل  ناكسلا  )

2010201420152016ةقطنملا
يبظوبأ 35.244.746.848.9ةرامإ 

يبظوبأ 115148.9156.3164.2ةقطنم 
نيعلا 43.852.655.257.3ةقطنم 
ةرفظلا 6.98.99.39.5ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

يماع 2010 و5.1.32016 فصتنم  عونلاو ، ةقطنملا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
(000  )' دارفأ

عومجملاثانإروكذةقطنملا
يبظوبأ ةرامإ 
20101,461633.72,095
20161,8581,0512,908

يبظوبأ ةقطنم 
2010871.5394.61,266
20161,122685.31,807

نيعلا ةقطنم 
2010376.8209.2585.9
2016451.8315.2766.9

ةرفظلا ةقطنم 
2010212.530242.4
2016283.950.1334

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
عومجملا ىلع   لوصحلل  دادعألا  عيمجت   زوجي  ال  كلذلو ، درف  برقأ 1000  ىلإ  ةبرقم  دادعالا  عيمج 
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ماعلا6.1.3 فصتنم  عونلاو ، ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
2016,2015,2014,2010

(000  )' دارفأ

عونلاو ةيسنجلاو  2010201420152016ةقطنملا 
يبظوبأ 2,0942,6562,7852,908ةرامإ 

يبظوبأ 1,2661,6401,7201,807ةقطنم 
231.2262.2276.4293.9نونطاوم
118.7133.4140.2147.7روكذ
112.5128.7136.2146.1ثانإ

نينطاوم 1,0351,3771,4441,513ريغ 
752.8929.1961.7974.3روكذ
282447.6482.1539.1ثانإ

نيعلا 585.9704.1738.5766.9ةقطنم 
179.5215.8230226.3نونطاوم
90.3109.9117.3115.6روكذ
89.2105.8112.7110.7ثانإ

نينطاوم 406.4488.3508.5540.7ريغ 
286.5327.6336.9336.2روكذ
120160.7171.6204.5ثانإ

ةرفظلا 242.4313.5325.8334ةقطنم 
26.729.630.331.4نونطاوم
15.517.818.519.3روكذ
11.311.711.912ثانإ

نينطاوم 215.7283.9295.5302.6ريغ 
197248.2257.2264.6روكذ
18.735.838.338.1ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
ةحقنم يهف  تاونسلل 2016-2014  ناكسلا  تاريدقت  امأ  .ةيئاهن  ربتعت  ماعلل 2010  ةداتعم  ةفصب  نيميقملا  ناكسلا  تاريدقت 
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فصتنم 7.1.32016 يبظوبأ ، ةرامإ  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
1,857,6181,050,5552,908,173عومجملا

4-096,16491,284187,448
9-580,01377,921157,934

14-1069,67768,062137,739
19-1566,44874,559141,007
24-20207,339126,467333,806
29-25374,031159,204533,235
34-30329,348146,401475,749
39-35244,053108,197352,250
44-40175,03574,486249,521
49-4598,95149,505148,456
54-5057,25630,92088,176
59-5531,43219,73951,171
64-6013,94210,73024,672
69-656,5645,64512,209
74-703,7693,7457,514
79-751,8231,8363,659

+801,7731,8543,627

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم8.1.3 يبظوبأ ، ةرامإ  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
282,632268,903551,535عومجملا

4-040,10238,08778,189
9-536,73034,35671,086

14-1032,70330,08962,792
19-1528,24926,42454,673
24-2026,52626,83253,358
29-2525,38524,39049,775
34-3025,08122,86447,945
39-3520,88519,27840,163
44-4014,12213,60827,730
49-4510,1719,74219,913
54-507,4647,93615,400
59-555,1425,66510,807
64-603,8993,6477,546
69-652,5772,3454,922
74-701,6511,8343,485
79-759249161,840

+801,0218901,911

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم9.1.3 يبظوبأ ، ةرامإ  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
1,574,986781,6522,356,638عومجملا

4-056,06253,197109,259
9-543,28343,56586,848

14-1036,97437,97374,947
19-1538,19948,13586,334
24-20180,81399,635280,448
29-25348,646134,814483,460
34-30304,267123,537427,804
39-35223,16888,919312,087
44-40160,91360,878221,791
49-4588,78039,763128,543
54-5049,79222,98472,776
59-5526,29014,07440,364
64-6010,0437,08317,126
69-653,9873,3007,287
74-702,1181,9114,029
79-758999201,819

+807529641,716

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم 10.1.32016 يبظوبأ ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
1,121,963685,2731,807,236عومجملا

4-059,79054,692114,482
9-548,16046,96995,129

14-1041,13440,23081,364
19-1535,82743,04878,875
24-20120,12780,545200,672
29-25234,140108,410342,550
34-30209,817101,908311,725
39-35150,01274,061224,073
44-40104,77451,170155,944
49-4555,35034,37889,728
54-5029,41920,71250,131
59-5516,76813,65230,420
64-608,0277,42915,456
69-653,9193,5977,516
74-702,4212,3554,776
79-751,1781,1342,312

+801,1009832,083

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم11.1.3 يبظوبأ ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
147,713146,147293,860عومجملا

4-022,96920,56543,534
9-518,95018,28337,233

14-1017,18316,02233,205
19-1513,64512,61026,255
24-2014,56815,09529,663
29-2513,96916,01129,980
34-3012,27212,67324,945
39-359,9479,98419,931
44-407,1417,22614,367
49-455,1785,35810,536
54-503,8784,2978,175
59-552,6523,1835,835
64-601,9681,9813,949
69-651,2871,0662,353
74-709669461,912
79-755685221,090

+80572325897

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  114



12.1.3، يبظوبأ ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
فصتنم 2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
974,250539,1261,513,376عومجملا

4-036,82134,12770,948
9-529,21028,68657,896

14-1023,95124,20848,159
19-1522,18230,43852,620
24-20105,55965,450171,009
29-25220,17192,399312,570
34-30197,54589,235286,780
39-35140,06564,077204,142
44-4097,63343,944141,577
49-4550,17229,02079,192
54-5025,54116,41541,956
59-5514,11610,46924,585
64-606,0595,44811,507
69-652,6322,5315,163
74-701,4551,4092,864
79-756106121,222

+805286581,186

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم 13.1.32016 يبظوبأ ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
753,815512,3741,266,189عومجملا

4-041,34038,17179,511
9-534,22633,26267,488

14-1028,43028,27056,700
19-1524,17430,79054,964
24-2076,33354,039130,372
29-25146,74379,699226,442
34-30135,89980,345216,244
39-35104,08558,500162,585
44-4074,73141,927116,658
49-4540,66828,39469,062
54-5022,10816,75238,860
59-5512,96410,98323,947
64-606,1835,70511,888
69-652,9042,6285,532
74-701,6551,5643,219
79-757587301,488

+806146151,229

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم14.1.3 يبظوبأ ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
70,86469,026139,890عومجملا

4-010,4709,43319,903
9-58,9788,50617,484

14-107,6967,27814,974
19-155,6835,93211,615
24-206,3926,96213,354
29-256,6507,11613,766
34-306,4376,58913,026
39-356,0025,52811,530
44-404,3113,7918,102
49-452,8232,5595,382
54-501,9841,8503,834
59-551,2891,3742,663
64-608258321,657
69-65482448930
74-70381443824
79-75245242487

+80216143359

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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15.1.3، يبظوبأ رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
فصتنم 2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
682,951443,3481,126,299عومجملا

4-030,87028,73859,608
9-525,24824,75650,004

14-1020,73420,99241,726
19-1518,49124,85843,349
24-2069,94147,077117,018
29-25140,09372,583212,676
34-30129,46273,756203,218
39-3598,08352,972151,055
44-4070,42038,136108,556
49-4537,84525,83563,680
54-5020,12414,90235,026
59-5511,6759,60921,284
64-605,3584,87310,231
69-652,4222,1804,602
74-701,2741,1212,395
79-755134881,001

+80398472870

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 16.1.32016 يبظوبأ ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
368,148172,899541,047عومجملا

4-018,45016,52134,971
9-513,93413,70727,641

14-1012,70411,96024,664
19-1511,65312,25823,911
24-2043,79426,50670,300
29-2587,39728,711116,108
34-3073,91821,56395,481
39-3545,92715,56161,488
44-4030,0439,24339,286
49-4514,6825,98420,666
54-507,3113,96011,271
59-553,8042,6696,473
64-601,8441,7243,568
69-651,0159691,984
74-707667911,557
79-75420404824

+80486368854

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم17.1.3 يبظوبأ ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
76,84977,121153,970عومجملا

4-012,49911,13223,631
9-59,9729,77719,749

14-109,4878,74418,231
19-157,9626,67814,640
24-208,1768,13316,309
29-257,3198,89516,214
34-305,8356,08411,919
39-353,9454,4568,401
44-402,8303,4356,265
49-452,3552,7995,154
54-501,8942,4474,341
59-551,3631,8093,172
64-601,1431,1492,292
69-658056181,423
74-705855031,088
79-75323280603

+80356182538

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم18.1.3 يبظوبأ ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
291,29995,778387,077عومجملا

4-05,9515,38911,340
9-53,9623,9307,892

14-103,2173,2166,433
19-153,6915,5809,271
24-2035,61818,37353,991
29-2580,07819,81699,894
34-3068,08315,47983,562
39-3541,98211,10553,087
44-4027,2135,80833,021
49-4512,3273,18515,512
54-505,4171,5136,930
59-552,4418603,301
64-607015751,276
69-65210351561
74-70181288469
79-7597124221

+80130186316

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 19.1.32016 نيعلا ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
451,754315,182766,936عومجملا

4-031,06131,24862,309
9-527,22326,79554,018

14-1024,80424,19949,003
19-1525,39927,91153,310
24-2051,88440,16992,053
29-2575,03943,507118,546
34-3066,03138,004104,035
39-3552,46629,08181,547
44-4039,18919,79458,983
49-4524,97613,01937,995
54-5016,1718,82724,998
59-559,0215,27614,297
64-604,2482,8987,146
69-652,1851,8424,027
74-701,1141,2572,371
79-754775691,046

+804667861,252

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  122



فصتنم20.1.3 نيعلا ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
115,574110,711226,285عومجملا

4-015,24215,75931,001
9-515,69614,44630,142

14-1014,02012,73526,755
19-1513,39412,77326,167
24-2010,14810,64820,796
29-258,7337,04515,778
34-3010,0389,11019,148
39-358,8028,56317,365
44-405,9055,85611,761
49-454,3344,0148,348
54-503,0403,3056,345
59-552,0832,2214,304
64-601,7111,4433,154
69-651,2021,1672,369
74-706438211,464
79-75262304566

+80321501822

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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21.1.3، نيعلا ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
فصتنم 2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
336,180204,471540,651عومجملا

4-015,81915,48931,308
9-511,52712,34923,876

14-1010,78411,46422,248
19-1512,00515,13827,143
24-2041,73629,52171,257
29-2566,30636,462102,768
34-3055,99328,89484,887
39-3543,66420,51864,182
44-4033,28413,93847,222
49-4520,6429,00529,647
54-5013,1315,52218,653
59-556,9383,0559,993
64-602,5371,4553,992
69-659836751,658
74-70471436907
79-75215265480

+80145285430

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم 22.1.32016 نيعلا ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
292,303226,969519,272عومجملا

4-021,97822,07844,056
9-518,53918,71737,256

14-1016,85116,53433,385
19-1516,74818,52235,270
24-2031,69526,62258,317
29-2547,06831,72178,789
34-3041,56528,77370,338
39-3533,21322,70055,913
44-4024,77915,39640,175
49-4516,55910,14326,702
54-5011,1616,64017,801
59-556,3234,01410,337
64-602,9732,1295,102
69-651,4701,2872,757
74-707698341,603
79-75337381718

+80275478753

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 23.1.32016 نيعلا ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
66,91665,047131,963عومجملا

4-08,8389,18518,023
9-58,8818,40417,285

14-107,8977,07914,976
19-157,5427,00114,543
24-205,6986,03711,735
29-255,0024,1389,140
34-306,0695,76411,833
39-355,6465,62311,269
44-403,6713,6187,289
49-452,5932,3644,957
54-501,6911,8603,551
59-551,0891,3242,413
64-609218951,816
69-656487451,393
74-70375523898
79-75163175338

+80192312504

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم24.1.3 نيعلا ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
225,387161,922387,309عومجملا

4-013,14012,89326,033
9-59,65810,31319,971

14-108,9549,45518,409
19-159,20611,52120,727
24-2025,99720,58546,582
29-2542,06627,58369,649
34-3035,49623,00958,505
39-3527,56717,07744,644
44-4021,10811,77832,886
49-4513,9667,77921,745
54-509,4704,78014,250
59-555,2342,6907,924
64-602,0521,2343,286
69-658225421,364
74-70394311705
79-75174206380

+8083166249

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 25.1.32016 نيعلا ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
159,45188,213247,664عومجملا

4-09,0839,17018,253
9-58,6848,07816,762

14-107,9537,66515,618
19-158,6519,38918,040
24-2020,18913,54733,736
29-2527,97111,78639,757
34-3024,4669,23133,697
39-3519,2536,38125,634
44-4014,4104,39818,808
49-458,4172,87611,293
54-505,0102,1877,197
59-552,6981,2623,960
64-601,2757692,044
69-657155551,270
74-70345423768
79-75140188328

+80191308499

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 26.1.32016 نيعلا ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
48,65845,66494,322عومجملا

4-06,4046,57412,978
9-56,8156,04212,857

14-106,1235,65611,779
19-155,8525,77211,624
24-204,4504,6119,061
29-253,7312,9076,638
34-303,9693,3467,315
39-353,1562,9406,096
44-402,2342,2384,472
49-451,7411,6503,391
54-501,3491,4452,794
59-559948971,891
64-607905481,338
69-65554422976
74-70268298566
79-7599129228

+80129189318

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم27.1.3 نيعلا ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
110,79342,549153,342عومجملا

4-02,6792,5965,275
9-51,8692,0363,905

14-101,8302,0093,839
19-152,7993,6176,416
24-2015,7398,93624,675
29-2524,2408,87933,119
34-3020,4975,88526,382
39-3516,0973,44119,538
44-4012,1762,16014,336
49-456,6761,2267,902
54-503,6617424,403
59-551,7043652,069
64-60485221706
69-65161133294
74-7077125202
79-754159100

+8062119181

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 28.1.32016 ةرفظلا ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
283,90150,100334,001عومجملا

4-05,3135,34410,657
9-54,6304,1578,787

14-103,7393,6337,372
19-155,2223,6008,822
24-2035,3285,75341,081
29-2564,8527,28772,139
34-3053,5006,48959,989
39-3541,5755,05546,630
44-4031,0723,52234,594
49-4518,6252,10820,733
54-5011,6661,38113,047
59-555,6438116,454
64-601,6674032,070
69-65460206666
74-70234133367
79-75168133301

+8020785292

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم29.1.3 ةرفظلا ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
19,34512,04531,390عومجملا

4-01,8911,7633,654
9-52,0841,6273,711

14-101,5001,3322,832
19-151,2101,0412,251
24-201,8101,0892,899
29-252,6831,3344,017
34-302,7711,0813,852
39-352,1367312,867
44-401,0765261,602
49-456593701,029
54-50546334880
59-55407261668
64-60220223443
69-6588112200
74-704267109
79-759490184

+8012864192

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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30.1.3، ةرفظلا ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
فصتنم 2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
264,55638,055302,611عومجملا

4-03,4223,5817,003
9-52,5462,5305,076

14-102,2392,3014,540
19-154,0122,5596,571
24-2033,5184,66438,182
29-2562,1695,95368,122
34-3050,7295,40856,137
39-3539,4394,32443,763
44-4029,9962,99632,992
49-4517,9661,73819,704
54-5011,1201,04712,167
59-555,2365505,786
64-601,4471801,627
69-6537294466
74-7019266258
79-757443117

+807921100

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم 31.1.32016 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  ةيرمعلا  ةلاعإلا  تالدعم 
رمعب 64-15) درف  لكل 100  نيلاعملا  ددع  طسوتم  )

ةيسنجلا يبظوبأعونلا و  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ةيرمعلا ةلاعإلا  لدعم 

20.529.49.321.3عومجملا
69.269.953.168.5نونطاوم

نينطاوم 14.117.66.213.8ريغ 
+( 65) نسلا رابك  ةلاعإ  لدعم 

1.11.50.51.1عومجملا
3.63.93.33.7نونطاوم

نينطاوم 0.80.80.30.7ريغ 
(14-0) نسلا راغص  ةلاعإ  لدعم 

19.427.98.820.1عومجملا
65.66649.764.8نونطاوم

نينطاوم 13.316.85.813.1ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

فصتنم 32.1.32016 ةقطنملا ، ةيسنجلا و  بسح  عونلا  ةبسن 
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
163.7143.3566.7176.8عومجملا

101.1104.4160.6105.1نونطاوم
نينطاوم 180.7164.4695.2201.5ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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33.1.32016,2015,2014,2010 ةيسنجلا ، بسح  عونلا  ةبسن 
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

2010201420152016ةيسنجلا
230.5198.4192.3176.8عومجملا

105.4106.1105.8105.1نونطاوم
نينطاوم 293.9233.7224.8201.5ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

فصتنم34.1.3 عونلاو ، ةيسنجلاو  ةضيرعلا  رمعلا  تائف  بسح  ناكسلل  يبسنلا  عيزوتلا 
2016

)%(

عونلاو 65+15-064-14ةيسنجلا 
ماعلا 16.682.50.9عومجملا 

13.2860.7روكذ
22.676.21.2ثانإ

38.559.32.2نونطاوم
38.859.12.2روكذ
38.159.62.2ثانإ

نينطاوم 11.587.90.6ريغ 
8.790.90.5روكذ
17.281.90.9ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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ةيويحلا تاءاصحإلا  . 2.3

تايفولاو ديلاوملا 
نم تانايبلا  ىلع  لوصحلا  متيو  .ليجـستلا  ناكم  بسح  ءايحألا  ديلاوملا  ساسأ  ىلع  ديلاوملا  بسحُت 

.يبظوبأ  - ةحـصلا ةرئاد  لبق  نم  عمجُت  يتلا  ةدالولا  تايفـشتسم  يف  دـيلاوملا  تاغالب  ماـظن  تاءاـصحإ 
 - ةحـصلا ةرئاد  نم  ًاضيأ  تايفولا  تانايب  ىلع  لصحُيو  ةافولا ، ليجـست  ناـكم  بسح  تاـيفولا  بسحُتو 

مهنم دوـلوم ، لداـعيام 38,285  ماـع 2018  لـالخ  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  دـيلاوملا  ددـع  غـلب  دـقو  .يبـظوبأ 
، ةافو هتاذ 3,407  ماعلا  لالخ  ةلّجـسملا  تايفولاددـع  غلب  امك  .ىثنأ  دولوم  و 18,732  ركذ ، دولوم   19,553

ريغلو نينطاوــملل ، ماــخلا  دــيلاوملا  لّدــعم  غــلب  ماـع 2018  لــالخو  .ثاــنإ  روـــكذ 1,036 مـهنم 2,333 
غلبو.يلاوتلا ىلع  ناكسلا  نم  درف  لكل 1000  دولوم  ناكسلا 29.1 و 9.6 و 13.7  يلامجإلو  ، نينطاوملا

ةلاح و 1.2  ناكـسلا 2.1و 1.0  يلاـمجإلو  نينطاوملا  ريغو  نينطاوملل  ماع 2018  ماخلا  تايفولا  لّدـعم 
نم لقأ   ) عّضرلا لاـفطألا  تاـيفو  تالّدـعمب  قّلعتي  اـميف  اـمأ  .يلاوتلا  ىلع  ناكـسلا  نم  لكل 1000  ةاـفو 
ةلاح تغلبف 7.2 و 5.4 و 6.4  ةرامإلا  ناكـس  يلامجإونينطاوملا  ريغو  نينطاوملل  ماع 2018  لالخ  ةنس )

( ةـسماخلا نود   ) لاـفطألا تاـيفو  تالدــعم  تـغلب  نـيح  يف  .يلاوـتلا  ىلع  يح  دوـلوم  لكل 1000  ةاـفو 
لكل لفط  ةاـفو  ةـلاح  و 8.6  و 7.0  تغلبف 10.0  ةراـمإلا  ناكـس  يلاـمجإو  نينطاوملاريغو  نينطاوـملل 

نم يتلا  تاونـسلا  ددـع  طسوتم  هنأب  دـاليملا  دـنع  عقوتملا  رمعلا  فرعي  .يلاوتلا  ىلع  يح  دولوم  1000
.ةنّيعم ةينمز  ةرتف  يف  ةدئاسلا  تايفولا  تالّدـعم  قيبطت  ضارتفاب  ةدالولا  وثيدـح  اهـشيعي  نأ  عقوتملا 

روكذـلا 75.4 نينطاوملل  يبظوبأ  ةرامإ  يف  دـاليملا  دـنع  عقوتملا  رمعلا  طـسوتم  غلب  ماع 2018 ، لالخو 
ًاماع رمع 65  ىتح  ةاـيحلا  دـيق  ىلع  دـيلاوملا  ءاـقب  بسن  تءاـجو  .اـماع  ثانإلا 81.4  تاـنطاوملل  ًاـماع و 

ةايحلا دـيق  ىلع  دارفألا  ءاقب  تالّدـعم  تغلبو  .يلاوتلا  ىلع  و 92.0 % % 86.1 ثانإلا روكذـلا و  نينطاوملل 
.يلاوتلا ىلع  ثانإلاو  روكذلا  نينطاوملا  نم  لكل  و 95.8 % ًاماع 91.5 % رمع 60  ىلإ  ًاماع  رمع 15 نم 

ةيسنجلالكشلا 1.2.3 بسح  ناكسلا ) نم  لكل 1000  دولوم   ) ماخلا ديلاوملا  لدعم 
2018 ةقطنملاو ،

نينطاوم ريغ  . نونطاوم  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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يبظوبأ1.2.3 ةرامإ  ةيسنجلا ، بسح  داليملا  دنع  عونلا  ةبسن 
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

2010201620172018ةيسنجلا
104.4104.1104.4104.4عومجملا

102.3105.3105.0106.4نونطاوم
نينطاوم 106.1103.3103.9102.8ريغ 

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

2.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  داليملا  دنع  عونلا  ةبسن 
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
105.5103.690.7104.4عومجملا

106.9106.691.6106.4نونطاوم
نينطاوم 104.599.990.3102.8ريغ 

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

3.2.32018 عونلاو ، ةقطنملاو  ةيسنجلا  بسح  ديلاوملا 
( ديلاوم )

ةقطنملاو عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 19,55318,73238,285عومجملا 

يبظوبأ 12,75312,09224,845ةقطنم 
نيعلا 6,2316,01312,244ةقطنم 
ةرفظلا 5696271,196ةقطنم 

8,8598,33017,189نونطاوم
يبظوبأ 5,0894,7619,850ةقطنم 
نيعلا 3,5533,3326,885ةقطنم 
ةرفظلا 217237454ةقطنم 

نينطاوم 10,66210,37421,036ريغ 
يبظوبأ 7,6387,30814,946ةقطنم 
نيعلا 2,6722,6765,348ةقطنم 
ةرفظلا 352390742ةقطنم 

نيبم 322860ريغ 
يبظوبأ 262349ةقطنم 
نيعلا 6511ةقطنم 
ةرفظلا 000ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحالا  زكرم  يبظوبأ ،  ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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يبظوبأ4.2.3 ةرامإ  ةيسنجلا ، بسح  ماخلا  ديلاوملا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  دولوم  )

2010201620172018ةيسنجلا
14.113.713.613.7عومجملا

31.230.329.629.1نونطاوم
نينطاوم 9.69.79.49.6ريغ 

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

5.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  ماخلا  ديلاوملا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  دولوم  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
14.4164.113.7عومجملا

31.428.11429.1نونطاوم
نينطاوم 10.610.32.89.6ريغ 

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

6.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  ماعلا  ةبوصخلا  لدعم 
( ةنس ءاسنلا 49-15  نم  لكل 1000  دولوم  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
47.856.836.649.9عومجملا

116.2108.373.6111.2تانطاوم
تانطاوم 34.435.228.034.3ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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7.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  يلكلا  ةبوصخلا  لدعم 
( ةديس لكل  لفط  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
1.31.71.01.4عومجملا

3.74.02.33.6تانطاوم
تانطاوم 0.91.00.80.9ريغ 

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

8.2.32018 ةقطنملا ، بسح  ةيرمعلا  ةبوصخلا  تالدعم 
( ةنس ءاسنلا 49-15  نم  لكل 1000  دولوم  )

ةيرمعلا يبظوبأةئفلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
19-157.86.77.87.3
24-2039.147.032.541.5
29-2563.282.154.367.8
34-3073.895.351.478.1
39-3555.271.344.558.9
44-4020.033.716.623.5
49-452.14.82.42.8

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

9.2.32018 عونلاو ، ةقطنملاو  ةيسنجلا  بسح  تايفولا 
( تايفو )

عونلاو نيبمثانإروكذةيسنجلا  عومجملاريغ 
ماعلا 2,3331,036383,407عومجملا 

يبظوبأ 1,503680342,217ةقطنم 
نيعلا 73834621,086ةقطنم 
ةرفظلا 92102104ةقطنم 

1,217-754463نونطاوم
يبظوبأ 796-481315ةقطنم 
نيعلا 401-258143ةقطنم 
ةرفظلا 20-155ةقطنم 

نينطاوم 1,56557022,137ريغ 
يبظوبأ 1,372-1,009363ةقطنم 
نيعلا 4792021682ةقطنم 
ةرفظلا 775183ةقطنم 

نيبم 1433653ريغ 

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
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يبظوبأ10.2.3 ةرامإ  عونلاو ، ةيسنجلا  بسح  ماخلا  تايفولا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو 2010201620172018ةيسنجلا 
ماعلا 1.41.11.11.2عومجملا 

1.41.21.21.4روكذ
1.31.00.91.0ثانإ

2.22.02.02.1نونطاوم
2.52.42.42.5روكذ
1.81.61.61.6ثانإ

نينطاوم 1.10.90.91.0ريغ 
1.21.01.01.1روكذ
1.00.70.70.7ثانإ

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

11.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ماخلا  تايفولا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا 1.31.40.41.2عومجملا 

1.51.70.41.4روكذ
1.01.10.21.0ثانإ

2.51.60.62.1نونطاوم
3.02.10.72.5روكذ
2.01.20.41.6ثانإ

نينطاوم 1.01.30.31.0ريغ 
1.21.50.31.1روكذ
0.71.00.10.7ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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12.2.32018 يبظوبأ ، ةرامإ  عونلا ، بسح  ةيرمعلا  تايفولا  تالدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
1.41.01.2عومجملا

0-42.01.71.9
5-90.20.20.2

14-100.20.20.2
19-150.60.20.4
24-200.50.10.3
29-250.40.20.3
34-300.50.20.4
39-350.70.30.6
44-401.00.60.9
49-451.70.81.4
54-503.31.52.6
59-557.12.85.4
64-6015.76.211.1
69-6527.315.020.9
74-7043.321.332.1
79-7569.945.356.5

+80129.2107.3117.5

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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)لكشلا 2.2.3 ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  () ةنس  64-0  ) ةيرمعلا تايفولا  تالدعم 
2018 عونلا ،  بسح 

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

)لكشلا 3.2.3 ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  () رثكأف ةنس   60  ) ةيرمعلا تايفولا  تالدعم 
2018 عونلا ، بسح 

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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13.2.32018 ةافولا ، دنع  رمعلاو  عونلاو  ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  تايفولا 
( تايفو )

ةيسنجلاو ةقطنملا 
عونلاو

تايفولا
يثيدح تايفو 

ةدالولا
عضرلا تايفو 

تايفو
لافطألا

عيمج )
*( رامعألا

( رهش نم  لقأ  )
نم لقأ  )
( ةنس

ةنس ( 1-4)

يبظوبأ 3,40717224585ةرامإ 
يبظوبأ 2,21710615552ةقطنم 
نيعلا 1,086618533ةقطنم 
ةرفظلا 104550ةقطنم 

ةيسنجلا
1,2179112649نونطاوم

نينطاوم 2,1377411133ريغ 
نيبم 53783ريغ 

عونلا
2,33310213845روكذ
1,0366610337ثانإ

نيبم 38443ريغ 

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

14.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ةنس ) نم  لقأ   ) عضرلا لافطألا  تايفو  لدعم 
( ءايحأ نيدولوملا  نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  *ةقطنم  ةرفظلا يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا 6.4-6.26.9عومجملا 

7.1-6.68.2روكذ
5.5-5.85.5ثانإ

7.2-7.47.0نونطاوم
8.5-8.19.0روكذ
5.8-6.74.8ثانإ

نينطاوم 5.4-5.26.4ريغ 
5.5-5.26.7روكذ
5.2-5.26.0ثانإ

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

عومجملا يف  ةنمضتم  ميقلا  هذه  نكلو  ةينف ، بابسأل  ةرفظلا  ةقطنمب  ةصاخلا  ميقلا  داعبتسا  مت  * 
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15.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ةسماخلا ) نود   ) لافطألا تايفو  لدعم 
( يح دولوم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  *ةقطنم  ةرفظلا يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا 8.6-8.39.6عومجملا 

9.4-8.511.6روكذ
7.5-7.97.5ثانإ

10.0-10.49.9نونطاوم
11.4-10.812.4روكذ
8.5-9.97.2ثانإ

نينطاوم 7.0-6.68.8ريغ 
7.3-6.510.1روكذ
6.6-6.67.5ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
عومجملا يف  ةنمضتم  ميقلا  هذه  نكلو  ةينف ، بابسأل  ةرفظلا  ةقطنمب  ةصاخلا  ميقلا  داعبتسا  مت  * 

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

16.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  ةيعيبطلا  ةدايزلا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 100  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
1.31.50.41.3عومجملا

2.82.71.32.7نونطاوم
نينطاوم 0.90.90.30.9ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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عونلا17.2.3 بسح  نينطاوملل  داليملا  دنع  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  عقوت 
( تاونسلاب )

2015201620172018ةنسلا
77.077.378.278.0نونطاوم
76.075.976.475.4روكذ
79.879.580.281.4ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ةيلوأ  تانايبو  رتراك  يل  ةقيرط  مادختساب  تاونس   5 يباسحلا ل ـ طسوتملاب  بوسحملا  ةايحلا  لودج  ىلع  ءانب 

عونلا18.2.3 بسح  نينطاوملل  ةنس  رمع 65  ىلإ  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  عقوت 
)%(

2015201620172018ةنسلا
87.988.389.188.8نونطاوم
85.385.886.786.1روكذ
91.091.392.492.0ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ةيلوأ  تانايبو  رتراك  يل  ةقيرط  مادختساب  تاونس   5 يباسحلا ل ـ طسوتملاب  بوسحملا  ةايحلا  لودج  ىلع  ءانب 

بسح19.2.3 نينطاوملل  ةنس  رمع 60  ىلإ  ةنس  رمع 15  يف  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  عقوت 
عونلا

)%(

2015201620172018ةنسلا
92.893.193.693.6نونطاوم
90.891.191.791.5روكذ
95.195.396.495.8ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ةيلوأ  تانايبو  رتراك  يل  ةقيرط  مادختساب  تاونس   5 يباسحلا ل ـ طسوتملاب  بوسحملا  ةايحلا  لودج  ىلع  ءانب 
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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
24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0
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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 
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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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ةيعامتجالا . 4

ميلعتلا

ةحصلا

ةيعامتجالا ةياعرلا 

ثارتلاو ةفاقثلا 



ةيعامتجالا . 4
ةموكح ىعـست  يتـلا  تارداـبملاو  تاسايـسلل  ًةـعفاد  ًةوـقو  ًاـمهم  ًافدـه  ةـيعامتجالا  تاءاـصحإلا  لّـثمُت 
عّتمتي عمتجم  قلخ  يف  ةـيعامتجالا  ةرامإلا  ةـيؤرل  ةـسيئرلا  رـصانعلا  لّثمتت  ثيح  اهقيقحت ، ىلإ  يبظوبأ 

ءانب ىلإ  يّدؤت  نأ  اهنأش  نم  يتلا  يملاعلا ، ىوتسملا  تاذ  ىرخألا  تامدخلاو  ميلعتلاو  ةيحـصلا  ةياعرلاب 
امك عمتجملا ، دارفأ  ةـميق  نم  يلعُيـس  اـم  يبـظوبأ ، ةراـمإل  يفاـقثلا  ثارتـلا  ىلع  ظـفاحتو  نمآ  عـمتجم 

.عيمجلل لضفأ  ةايح  قيقحت  يف  مهتامهاسمو  ةديرفلا  مهتاراهمل  ةيقالخألا  ةميقلا  زّزعيس 

يف ةـيباجيإلا  جـئاتنلا  قـيقحت  وـحن  روـطتلا  حـّـضوت  يتـلا  تاءاـصحإلا  نـم  ةــعومجم  لـصفلا  اذــه  مّدــقي 
ثارتلاو ةفاقثلاو  ةيعامتجالا  ةياعرلاو  ةحصلاو  ميلعتلا 

452سرادملا

377,919بالطلا

ملعم لكل  12.8بالطلا 

61تايفشتسملا

ناكسلا نم  لكل 1000  3.5ءابطألا 

فحاتملا 1,226,087راوز 

( مهرد نويلم   ) ةيعامتجالا تادعاسملا  902.3ةميق 

2018
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ميلعتلا . 1.4
ةينبلا ريفوت  نامـض  ىلإ  اهيعـس  يف  ًادـهج  رخّدـت  ملو  ميلعتلا  عاطق  يف  ةزراب  تازاـجنإ  يبظوبأ  تقّقح 

دهاــعملاو تاـّـيلكلا  وأ  راــبكلا  مــيلعت  زكارمو  سرادــملا  نــم  ىوتـــسملا  ةــيلاع  ةــيميلعتلا  ةــيتحتلا 
.صاخلاو يموكحلا  نيعاطقلا  الك  يف  نيلّهؤملا  نيمّلعملاو  تاعماجلاو 

ددـع يلاـمجإ  غلب  ثيح  يـساردلا 18-2017 . ماعلل  ةيليـصفتلا  ميلعتلا  تاءاـصحإ  مسقلا  اذـه  مّدـقيو 
تلمتـشاو ةصاخ ، ةسردم  ةيموكح و197  ةـسردم  اهنم 255  ةـسردم ، يبظوبأ 452  ةراـمإ  يف  سرادـملا 

.ًاـيرادإ ًاــملعم و12,513  و29,486  ًاــبلاط ، سرادـملا 373,919  هذـه  تّمـضو  .يــسارد  لـصف  ىلع 16,258 
ىلإ 23.2. لصف  لكل  بالطلا  ددعو  ىلإ 12.8  ملعم  لكل  بالطلا  ددع  لصوو 

ميلعتلاـب نيقحتلملا  بـالطلا  ةبـسن  تـعفتراو  يموـكحلا 36.0 .% ميلعتلاـب  نيقحتلملا  ةبـسن  تـغلب 
نم لكل 100  ثانإلا  ةبسن  تغلبو  ماع 18-2017 ، يف  ىلإ 64.0 % ماع 11-2010  يف  نم 58.9 % صاخلا 

.ةرامإلا يف  ماعلا  ميلعتلا  لحارم  ةفاك  يف  روكذلا 96.1  بالطلا 

ًابلاـط ةـيوناثلا 172,193  ةـلحرملا  ىتـح  مـيلعتلا  لـحارمب  نـيقحتلملا  نينطاوـملا  بـالطلا  ددــع  لـصو 
سرادــملا ىوتــسم  ىلع  يلاـمجإلا  قاـحتلالا  ةبــسن  تـغلبو  .بـالطلا  ددــع  يلاـمجإ  نـم  ةبـسنب 45.6 %

.ةيوناثلا ةلحرملا  يف  ةيناثلا و81.5 ةقلحلا  يف  ميلعتلا و90.7  نم  ىلوألا  ةقلحلا  يف  % 105.1

(. ثانإلل روكذـلل و96.5 % % 97.5  ) بـالطلا يلاـمجإل  ةـيوناثلا 97.0 % ةـلحرملا  ىلإ  لاـقتنالا  بسن  تـغلبو 
ماـعلا نـع  ةبــسنب 3.0 % ًاـبلاط ، ىلإ 22,003  ةــيوناثلا  سرادــملا  ىلإ  نـيلقتنملا  بــالطلا  ددــع  عـفتراو 

.قباسلا يساردلا 

ةبـسن غـلبت  ًاـبلاط  لزاـنملاو 7,978  راـبكلا  مـيلعتو  ةـّـيمألا  وـحم  زكارمب  نـيقحتلملا  بــالطلا  ددــع  غـلب 
.نينطاوملا نم  مهنم  ًاملعم و64.8 % نيملعملا 219  ددع  ناكو  مهنم 61.7 ،% نينطاوملا 

مـهنم %74.0 يـساردلا 18-2017 ، ماـعلا  يف  يلاعلا 59546  ميلعتلاـب  نيقحتلملا  ددـع  يلاـمجإ  غلبو 
ةيموـكحلا تاســسؤملاو  تاـعماجلا  نـم  ةبـسنب 60.9 % ًاـبلاط ، مـهنم 11441 جرخت  .نينطاوــملا  نــم 

.نينطاوملا نم  مهنم  و67.7 %
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ةيميلعتلا تاءاصحإلا  مهأ   1.1.4
يموكحلا ميلعتلا 

255سرادملا

5,901لوصفلا

135,865بالطلا

11,293نوملعملا

3,931نويرادإلا

صاخلا ميلعتلا 

197سرادملا

10,357لوصفلا

242,054بالطلا

18,193نوملعملا

8,582نويرادإلا

ميلعتلا يلامجا 

ملعم لكل  12.8بالطلا 

لصف لكل  23.2بالطلا 

( يئادتبالا ميلعتلاب  تاونس  سمخل   ) يلامجإلا قاحتلالا  98.8ةبسن 

2017-18لكشلا 1.1.4 عاطقلاو ، ةقطنملا  بسح  سرادملا  ددع 

صاخ . يموكح  .

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

2018
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1.1.418-2017 ةيميلعتلا ، ةلحرملا  بسح  ةصاخلاو  ةيموكحلا  سرادملا 

عومجملاصاخيموكحةلحرملا
255197452عومجملا

لافطأ 54-54ضاير 
1- 59-59ةقلح
2- 40-40ةقلح

28-28يوناث
لحارملا 74197271ةددعتم 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا

عاطقلاو2.1.4 عونلا  بسح  يلاعلا  ميلعتلا  تاسسؤم 

18-172017-162016-152015-2014عاطقلا
24242224عومجملا

14141212يموكح
10101012صاخ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا

3.1.418-2017 ةيميلعتلا ، ةلحرملا  بسح  ةصاخلاو  ةيموكحلا  سرادملا  يف  لوصفلا 

عومجملاصاخيموكحةلحرملا
59011035716258عومجملا

لافطأ 87519632838ضاير 
1- 224742016448ةقلح
2- 154226544196ةقلح

123715392776يوناث

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
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4.1.418-2017 ةيميلعتلا ، ةلحرملا  بسح  ةصاخلاو  ةيموكحلا  سرادملا  يف  بالطلا 

عومجملاصاخيموكحةلحرملا
135865242054377919عومجملا

لافطأ 198774431764194ضاير 
1- 50287104831155118ةقلح
2- 3903760982100019ةقلح

266643192458588يوناث

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا

5.1.4* صاخلاو يموكحلا  ميلعتلا  يف  نويرادإلاو  نوملعملاو  بالطلاو  لوصفلاو  سرادملا 

18-172017-162016-152015-2014نايبلا
يلكلا عومجملا 

444442441452سرادملا
ةيساردلا 16,00417,11816,71216,258لوصفلا 

351,501366,029373,586377,919بالطلا
23,57123,74526,95329,486نوملعملا
10,17110,26512,14512,513نويرادإلا

يموكحلا ميلعتلا 
256255250255سرادملا

ةيساردلا 5,5115,6465,7075,901لوصفلا 
127,698129,794132,098135,865بالطلا
11,28811,78611,43011,293نوملعملا
3,6653,8723,9733,931نويرادإلا

صاخلا ميلعتلا 
188187191197سرادملا

ةيساردلا 10,49311,47211,00510,357لوصفلا 
223,803236,235241,488242,054بالطلا
12,28311,95915,52318,193نوملعملا
6,5066,3938,1728,582نويرادإلا

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
لحارملا عيمج  لودجلا  نمضتي  * 
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6.1.4، صاخلاو يموكحلا  ميلعتلا  يف  عونلاو  ةقطنملا  بسح  نويرادإلاو  نوملعملاو  بالطلا 
18-2017

عاطقلا عونلاو و  نويرادإلانوملعملابالطلاةقطنملا 
يلكلا عومجملا 

يبظوبأ 3779192948612513ةرامإ 
19267970534071روكذ
185240224338442ثانإ

يبظوبأ 237477179857569ةقطنم 
12115739682518روكذ
116320140175051ثانإ

نيعلا 12028696754272ةقطنم 
6109825131354روكذ
5918871622918ثانإ

ةرفظلا 201561826672ةقطنم 
10424572199روكذ
97321254473ثانإ

يموكحلا ميلعتلا 
يبظوبأ 135865112933931ةرامإ 

651343286893روكذ
7073180073038ثانإ

يبظوبأ 6820352461847ةقطنم 
327911499441روكذ
3541237471406ثانإ

نيعلا 5750149791742ةقطنم 
273721422362روكذ
3012935571380ثانإ

ةرفظلا 101611068342ةقطنم 
497136590روكذ
5190703252ثانإ

صاخلا ميلعتلا 
يبظوبأ 242054181938582ةرامإ 

12754537673178روكذ
114509144265404ثانإ

يبظوبأ 169274127395722ةقطنم 
8836624692077روكذ
80908102703645ثانإ

نيعلا 6278546962530ةقطنم 
337261091992روكذ
2905936051538ثانإ

ةرفظلا 9995758330ةقطنم 
5453207109روكذ
4542551221ثانإ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
لحارملا عيمج  لودجلا  نمضتي  * 
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2017-18لكشلا 2.1.4 صاخلاو ، يموكحلا  ميلعتلا  يف  عونلاو  ةقطنملا  بسح  بالطلا 

ثانإ . روكذ  .

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

2017-لكشلا 3.1.4 ةقطنملا ، بسح  يموكحلا  ميلعتلا  يف  نويرادإلاو  نوملعملاو  بالطلا 
2018
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7.1.4، عونلاو ةلحرملا  بسح  ةصاخلاو  ةيموكحلا  سرادملا  بالط  نيب  روكذلا  ىلإ  ثانإلا  ةبسن 
18-2017

ركذعومجملاثانإروكذةلحرملا لكل 100 ثانإ 
يلكلا 19267918524037791996.1عومجملا 

لافطأ 32789314056419495.8ضاير 
1- 795647555415511895.0ةقلح
2- 508604915910001996.7ةقلح

29466291225858898.8يوناث
يموكحلا 6513470731135865108.6ميلعتلا 

لافطأ 98731000419877101.3ضاير 
1- 241662612150287108.1ةقلح
2- 184692056839037111.4ةقلح

126261403826664111.2يوناث
صاخلا 12754511450924205489.8ميلعتلا 

لافطأ 22916214014431793.4ضاير 
1- 553984943310483189.2ةقلح
2- 32391285916098288.3ةقلح

16840150843192489.6يوناث

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةقطنملا8.1.4 بسح  ةبلطلا  يلامجإ  ىلإ  ةيموكحلا  سرادملا  يف  بالطلل  ةيوئملا  ةبسنلا 
*18-2017 ةيميلعتلا ، ةلحرملاو  عونلاو  ةيسنجلاو 

)%(

عونلا ةيسنجلا  -1ةقطنملا و  -2ةقلح عومجملايوناثةقلح
يبظوبأ 32.439.045.536.0ةرامإ 

30.436.342.833.8روكذ
34.641.848.238.2ثانإ

58.866.272.662.9نونطاوم
54.861.468.859.1روكذ
62.871.176.266.8ثانإ

نينطاوم 11.316.022.313.4ريغ 
11.215.521.613.1روكذ
11.416.523.013.7ثانإ

يبظوبأ 26.031.537.228.7ةقطنم 
24.329.834.927.1روكذ
27.733.439.530.4ثانإ

54.160.266.957.5نونطاوم
50.556.163.054.0روكذ
57.964.470.661.0ثانإ

نينطاوم 7.710.915.89.0ريغ 
7.610.715.38.9روكذ
7.711.016.29.2ثانإ

نيعلا 43.751.155.747.8ةقطنم 
41.046.951.844.8روكذ
46.455.359.750.9ثانإ

65.774.978.570.3نونطاوم
61.969.574.566.4روكذ
69.580.182.374.1ثانإ

نينطاوم 16.422.428.119.2ريغ 
15.921.426.018.4روكذ
16.823.630.420.1ثانإ

ةرفظلا 42.753.875.450.4ةقطنم 
39.350.174.247.7روكذ
46.357.676.653.3ثانإ

56.868.689.366.5نونطاوم
48.862.187.760.5روكذ
65.575.490.872.9ثانإ

نينطاوم 32.744.466.239.1ريغ 
32.742.566.338.9روكذ
32.746.466.039.4ثانإ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
لافطألا ضاير  بالط  ءانثتسإب  * 
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ةقطنملا9.1.4 بسح  ةبلطلا  يلامجإ  ىلإ  ةصاخلا  سرادملا  يف  بالطلل  ةيوئملا  ةبسنلا 
*18-2017 ةيميلعتلا ، ةلحرملاو  عونلاو  ةيسنجلاو 

)%(

عونلاو ةيسنجلا  -1ةقطنملا و  -2ةقلح عومجملايوناثةقلح
يبظوبأ 67.661.054.564.0ةرامإ 

69.663.757.266.2روكذ
65.458.251.861.8ثانإ

41.233.827.437.1نونطاوم
45.238.631.240.9روكذ
37.228.923.833.2ثانإ

نينطاوم 88.784.077.786.6ريغ 
88.884.578.486.9روكذ
88.683.577.086.3ثانإ

يبظوبأ 74.068.562.871.3ةقطنم 
75.770.265.172.9روكذ
72.366.660.569.6ثانإ

45.939.833.142.5نونطاوم
49.543.937.046.0روكذ
42.135.629.439.0ثانإ

نينطاوم 92.389.184.291.0ريغ 
92.489.384.791.1روكذ
92.389.083.890.8ثانإ

نيعلا 56.348.944.352.2ةقطنم 
59.053.148.255.2روكذ
53.644.740.349.1ثانإ

34.325.121.529.7نونطاوم
38.130.525.533.6روكذ
30.519.917.725.9ثانإ

نينطاوم 83.677.671.980.8ريغ 
84.178.674.081.6روكذ
83.276.469.679.9ثانإ

ةرفظلا 57.346.224.649.6ةقطنم 
60.749.925.852.3روكذ
53.742.423.446.7ثانإ

43.231.410.733.5نونطاوم
51.237.912.339.5روكذ
34.524.69.227.1ثانإ

نينطاوم 67.355.633.860.9ريغ 
67.357.533.761.1روكذ
67.353.634.060.6ثانإ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
لافطألا ضاير  بالط  ءانثتسإب  * 
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عاطقلاو10.1.4 ةقطنملا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ىلإ  نينطاوملا  بالطلا  ةبسن 
( نينطاوملا ريغ  نم  لكل 100  نونطاوملا  )

عاطقلاو 18-172017-162016-152015-2014ةقطنملا 
يلكلا 76.877.179.683.7عومجملا 

يبظوبأ 62.662.965.068.5ةقطنم 
نيعلا 115.8117.0120.4127.1ةقطنم 
ةرفظلا 63.963.567.570.0ةقطنم 

يموكحلا 340.7364.0381.6393.2ميلعتلا 
يبظوبأ 372.3400.8428.2436.3ةقطنم 
نيعلا 400.7425.7444.3464.1ةقطنم 
ةرفظلا 108.1111.3113.4119.0ةقطنم 

صاخلا 31.832.233.835.9ميلعتلا 
يبظوبأ 27.428.129.732.0ةقطنم 
نيعلا 43.943.644.946.8ةقطنم 
ةرفظلا 34.835.238.338.5ةقطنم 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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11.1.418-2017 ةقاعإلا ، عونو  ةقطنملا  بسح  ةيموكحلا  سرادملاب  ممهلا  باحصأ  بالطلا 

ةقاعالا يبظوبأعون  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
492739794979403عومجملا

ملعتلا 2,2542,4773905121تابوعص 
ةيرصبلا 1621616329ةقاعإلا 
ةيعمسلا 21818525428ةقاعإلا 

مالكلاو ةغللا  757292201069تابارطضا 
ةيكرحلا 58535822965ةقاعإلا 

ةيحصلا 2771945476تالكشملا 
ةيلاعفنالا 132683203تابارطضالا 
دحوتلا 275965376تابارطضا 

يلقعلا روصقلاو  ةينهذلا  22113216369ةقاعإلا 
ةددعتم 4616567تاقاعا 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا

12.1.418-2017 ةيموكحلا ، سرادملا  يف  عونلاو  ةيميلعتلا  ةلحرملا  بسح  نوملعملا 

عومجملاثانإروكذةلحرملا
3286800711293عومجملا

* لافطأ 111751176ضاير 
1- 35422932647ةقلح
2- 8478911738ةقلح

7787591537يوناث
لحارملا 130628894195ةددعتم 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
ثانإلا نم  لافطألا  ضاير  يف  نوملعملا  عيمج  * 
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13.1.4، عونلاو ةيسنجلاو  ةيساردلا  ةلحرملاو  ةقطنملا  بسح  ةيموكحلا  سرادملاب  نوملعملا 
*18-2017

عونلاو ةيسنجلا  -1ةقطنملا و  -2ةقلح عومجملايوناثةقلح
يبظوبأ 2647173815375922ةرامإ 

3548477781979روكذ
22938917593943ثانإ

12006285222350نونطاوم
5814369270روكذ
11424854532080ثانإ

نينطاوم 1447111010153572ريغ 
2967047091709روكذ
11514063061863ثانإ

يبظوبأ 14369408223198ةقطنم 
2085094621179روكذ
12284313602019ثانإ

6592771871123نونطاوم
429748187روكذ
617180139936ثانإ

نينطاوم 7776636352075ريغ 
166412414992روكذ
6112512211083ثانإ

نيعلا 9397536572349ةقطنم 
109293258660روكذ
8304603991689ثانإ

4823513351168نونطاوم
13462180روكذ
4693053141088ثانإ

نينطاوم 4574023221181ريغ 
96247237580روكذ
36115585601ثانإ

ةرفظلا 2724558375ةقطنم 
374558140روكذ
23500235ثانإ

590059نونطاوم
3003روكذ
560056ثانإ

نينطاوم 2134558316ريغ 
344558137روكذ
17900179ثانإ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
لحارملا ةددعتم  سرادملاو  لافطالا  ضاير  يف  نوملعملا  لمشيال  نيملعملا  ددع  * 
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14.1.418-2017 صاخلا ، ميلعتلا  يف  عونلاو  ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  نوملعملا 

ةيسنجلاو عومجملاثانإروكذةقطنملا 
يبظوبأ 37671442618193ةرامإ 

46064نونطاوم
نينطاوم 37631436618129ريغ 

يبظوبأ 24691027012739ةقطنم 
42630نونطاوم

نينطاوم 24651024412709ريغ 
نيعلا 109136054696ةقطنم 

01010نونطاوم
نينطاوم 109135954686ريغ 

ةرفظلا 207551758ةقطنم 
02424نونطاوم

نينطاوم 207527734ريغ 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا

ميلعتلا15.1.4 يف  عونلاو  ةيساردلا  ةلحرملاو  ةقطنملا  بسح  ملعم  لكل  بالطلا  ددع 
*18-2017 يموكحلا ،

ةلحرملاو عومجملاثانإروكذةقطنملا 
يبظوبأ 9.8--ةرامإ 

1- 8.0--ةقلح
2- 11.99.710.9ةقلح

11.010.410.7يوناث
لحارملا 17.57.39.6ةددعتم 
يبظوبأ ةقطنم 
1- 8.4--ةقلح
2- 13.010.311.8ةقلح

11.310.911.1يوناث
لحارملا 18.98.010.5ةددعتم 
نيعلا ةقطنم 
1- 52.64.37.8ةقلح
2- 11.49.310.4ةقلح

11.19.910.5يوناث
لحارملا 19.56.69.1ةددعتم 
ةرفظلا ةقطنم 
1- 7.6--ةقلح
2- 7.4-7.4ةقلح

8.2-8.2يوناث
لحارملا 8.97.48.0ةددعتم 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
عونلا بسح  ملعم  لكل  بالطلا  باسح  نكميال  يلاتلابو  ، تاملعملا لبق  نم  اهسيردت  متي  لوصف  كانه  ىلوالا ، ةقلحلا  يف  * 
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ةلحرملاو16.1.4 ةقطنملا  بسح  لصف  لكل  نيملعملا  ددعو  لصف  لكل  بالطلا  ددع 
*18-2017 يموكحلا ، ميلعتلا  يف  ةيساردلا 

عونلاو -1ةقطنملا  -2ةقلح عومجملايوناثةقلح
يبظوبأ ةرامإ 

لصف 22.425.321.623بالطلا /
لصف / 1.21.11.21.9نوملعملا

يبظوبأ ةقطنم 
لصف 23.326.724.124.3بالطلا /

لصف / 1.31.31.51.9نوملعملا
نيعلا ةقطنم 

لصف 22.024.920.622.5بالطلا /
لصف / 11.11.21.9نوملعملا

ةرفظلا ةقطنم 
لصف 19.120.115.718.8بالطلا /

لصف / 1.50.30.42نوملعملا

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
لحارملا ةددعتم  سرادملا  يف  رفوتم  ريغ  لوصفلا  ددع  * 

17.1.4، صاخلا ميلعتلا  يف  ةيساردلا  ةلحرملاو  ةقطنملا  بسح  لصف  لكل  بالطلا  ددع 
18-2017

-1ةقطنملا -2ةقلح عومجملايوناثةقلح
يبظوبأ 25.023.020.723.4ةرامإ 

يبظوبأ 25.023.221.223.6ةقطنم 
نيعلا 23.721.519.221.9ةقطنم 
ةرفظلا 34.330.729.832.0ةقطنم 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ميلعتلا18.1.4 يف  ةقطنملا  بسح  لصف  لكل  نيملعملا  ددعو  ملعم  لكل  بالطلا  ددع 
18-2017 صاخلا ،

ملعمةقطنملا لكل  لصفبالطلا  لكل  نوملعملا 
يبظوبأ 13.31.8ةرامإ 

يبظوبأ 13.31.8ةقطنم 
نيعلا 13.21.6ةقطنم 
ةرفظلا 13.42.4ةقطنم 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

2017-18لكشلا 4.1.4 ةيساردلا ، ةلحرملاو  عاطقلا  بسح  بالطلل  يبسنلا  عيزوتلا 

صاخلا ميلعتلا  . يموكحلا  ميلعتلا  .

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

يوناث 2 ةقلح -  1- ةقلح لافطألا ضاير 
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ـم يل ـ عتلاب قاحتلالا  تالدعم  . 2.1.4

19.1.418-2017 ةيميلعتلا ، ةلحرملاو  عونلا  بسح  يلامجإلا  قاحتلالا  ةبسن 
%

عومجملاثانإروكذةلحرملا
لافطأ 100.1101.0100.5ضاير 
لوألا 113.7113.4113.5فصلا 

1- 105.9104.3105.1ةقلح
2- 93.588.090.7ةقلح

94.871.381.5يوناث

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

20.1.4* ةقطنملا بسح  بالطلا  يلامجإ  ىلإ  صاخلا  ميلعتلاب  نيقحتلملا  بالطلا  ةبسن 
)%(

18-172017-162016-152015-2014ةقطنملا
يبظوبأ 63.764.564.664ةرامإ 

يبظوبأ 70.371.371.671.3ةقطنم 
نيعلا 53.353.553.352.2ةقطنم 
ةرفظلا 49.65250.449.6ةقطنم 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
لحارملا عيمج  لودجلا  نمضتي  * 
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لاقتنالا . 3.1.4

21.1.418-2017 عونلا ، بسح  ةيوناثلا  ةلحرملا  ىلإ  لاقتنالا  ةبسن 

نيسنجلاثانإروكذةلحرملا الك 
(18-2017  ) رشاعلا 110911091222003فصلا 
(17-2016  ) عساتلا 113781131122689فصلا 

%97.596.597.0

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

رابكلا ميلعت  . 4.1.4

زكرملا22.1.4 عون  بسح  لزانملا  رابكلا و  ميلعتو  ةيمألا  وحم  زكارم 

18-172017-162016-152015-2014زكارملا
10296108132عومجملا

ةيرسالا 1111ةيمنتلا 
34282833زكارملا
67677998لزانملا

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا

عونلاو23.1.4 ةقطنملا  بسح  لزانملا  رابكلا و  ميلعتو  ةيمألا  وحم  زكارم 

عونلاو 18-172017-162016-152015-2014ةقطنملا 
يبظوبأ 10296108132ةرامإ 

49475170روكذ
53495762ثانإ

يبظوبأ 26243757ةقطنم 
13121735روكذ
13122022ثانإ

نيعلا 50474649ةقطنم 
23232222روكذ
27242427ثانإ

ةرفظلا 26252526ةقطنم 
13121213روكذ
13131313ثانإ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
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24.1.4، ةلحرملاو عونلاو  ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  رابكلا  ميلعتو  ةيمألا  وحم  زكارم  بالط 
18-2017

عونلاو ةيسنجلاو  -1ةقطنملا  -2ةقلح عومجملايوناثةقلح
يبظوبأ 10977249562777ةرامإ 

21810327348روكذ
8796219292429ثانإ

4864517771714نونطاوم
888026194روكذ
3983717511520ثانإ

نينطاوم 6112731791063ريغ 
130231154روكذ
481250178909ثانإ

يبظوبأ 5503154221287ةقطنم 
923910141روكذ
4582764121146ثانإ

221210329760نونطاوم
1535959روكذ
206175320701ثانإ

نينطاوم 32910593527ريغ 
774182روكذ
25210192445ثانإ

نيعلا 4313124451188ةقطنم 
966417177روكذ
3352484281011ثانإ

206184373763نونطاوم
484517110روكذ
158139356653ثانإ

نينطاوم 22512872425ريغ 
4819067روكذ
17710972358ثانإ

ةرفظلا 1169789302ةقطنم 
300030روكذ
869789272ثانإ

595775191نونطاوم
250025روكذ
345775166ثانإ

نينطاوم 574014111ريغ 
5005روكذ
524014106ثانإ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
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25.1.418-2017 ةلحرملاو ،  عونلاو  ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  لزانملا  بالط 

عونلاو ةيسنجلاو  -2ةقطنملا  عومجملايوناثةقلح
يبظوبأ 109241095201ةرامإ 

69728193516روكذ
39512901685ثانإ

69832353933نونطاوم
49923442843روكذ
1998911090ثانإ

نينطاوم 3948741268ريغ 
198475673روكذ
196399595ثانإ

يبظوبأ 51123562867ةقطنم 
30116121913روكذ
210744954ثانإ

31818132131نونطاوم
20913201529روكذ
109493602ثانإ

نينطاوم 193543736ريغ 
92292384روكذ
101251352ثانإ

نيعلا 46315251988ةقطنم 
30910291338روكذ
154496650ثانإ

30812321540نونطاوم
2318691100روكذ
77363440ثانإ

نينطاوم 155293448ريغ 
78160238روكذ
77133210ثانإ

ةرفظلا 118228346ةقطنم 
87178265روكذ
315081ثانإ

72190262نونطاوم
59155214روكذ
133548ثانإ

نينطاوم 463884ريغ 
282351روكذ
181533ثانإ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
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عونلاو26.1.4 ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  رابكلا  ميلعتو  ةيمألا  وحم  زكارم  يف  نوملعملا 

عونلاو ةيسنجلاو  18-172017-162016-152015-2014ةقطنملا 
يبظوبأ 245244229219ةرامإ 

22222223روكذ
223222207196ثانإ

163163148142نونطاوم
5667روكذ
158157142135ثانإ

نينطاوم 82818177ريغ 
17161616روكذ
65656561ثانإ

يبظوبأ 77777879ةقطنم 
22222223روكذ
55555656ثانإ

52535556نونطاوم
5667روكذ
47474949ثانإ

نينطاوم 25242323ريغ 
17161616روكذ
8877ثانإ

نيعلا 83816761ةقطنم 
0000روكذ
83816761ثانإ

79786559نونطاوم
0000روكذ
79786559ثانإ

نينطاوم 4322ريغ 
0000روكذ
4322ثانإ

ةرفظلا 85868479ةقطنم 
0000روكذ
85868479ثانإ

32322827نونطاوم
0000روكذ
32322827ثانإ

نينطاوم 53545652ريغ 
0000روكذ
53545652ثانإ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
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يميلعتلا ليصحتلا  . 5.1.4

27.1.418-2017 عونلاو ، عاطقلاو  ةيسنجلا  بسح  يلاعلا  ميلعتلا  تاسسؤم  بالط 

ةيسنجلاو عومجملاثانإروكذعاطقلا 
يلكلا 215883795859546عومجملا 

125482868041228يموكح
9040927818318صاخ
151052898744092نونطاوم
101602487935039يموكح
494541089053صاخ

نينطاوم 6483897115454ريغ 
238838016189يموكح
409551709265صاخ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا

28.1.418-2017 عونلاو ، عاطقلاو  ةيسنجلا  بسح  يلاعلا  ميلعتلا  تاسسؤم  وجيرخ 

ةيسنجلاو عومجملاثانإروكذعاطقلا 
يلكلا 4253718811441عومجملا 

215648066962يموكح
209723824479صاخ
297947617740نونطاوم
157338945467يموكح
14068672273صاخ

نينطاوم 127424273701ريغ 
5839121495يموكح
69115152206صاخ

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد   : ردصملا
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عونلاو29.1.4 ةيسنجلا  بسح  رثكأف ) تاونس   10  ) ناكسلا نيب  ةيمألا  ةبسن 
)%(

عونلاو 2015201620172018ةيسنجلا 
يلكلا 7.06.46.46.6عومجملا 

7.05.45.66.2روكذ
6.98.47.87.2ثانإ

5.24.64.24.1نونطاوم
3.02.62.32.2روكذ
7.56.76.26.2ثانإ

نينطاوم 7.46.76.87.1ريغ 
7.65.86.16.9روكذ
6.78.88.37.6ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

عونلاو30.1.4 ةيسنجلا  بسح  رثكأف ) تاونس   10  ) ناكسلا نيب  ةيئارقلا  ةبسن 
)%(

عونلاو 2015201620172018ةيسنجلا 
يلكلا 93.093.693.693.4عومجملا 

93.094.694.493.8روكذ
93.191.692.292.8ثانإ

94.895.495.895.9نونطاوم
97.097.497.797.8روكذ
92.593.393.893.8ثانإ

نينطاوم 92.693.393.292.9ريغ 
92.494.293.993.1روكذ
93.391.291.792.4ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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عونلاو31.1.4 ةيسنجلا  بسح  ةنس )  24-15  ) بابشلا ناكسلا  نيب  ةيمألا  ةبسن 
)%(

عونلاو 2015201620172018ةيسنجلا 
يلكلا 4.74.43.95.0عومجملا 

5.43.53.14.6روكذ
3.46.15.15.9ثانإ

0.30.40.40.4نونطاوم
0.40.40.50.5روكذ
0.30.30.40.4ثانإ

نينطاوم 6.05.55.16.7ريغ 
6.64.24.06.0روكذ
4.78.26.97.7ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

عونلاو32.1.4 ةيسنجلا  بسح  ةنس )  24-15  ) بابشلا ناكسلا  نيب  ةيئارقلا  ةبسن 
)%(

عونلاو 2015201620172018ةيسنجلا 
يلكلا 95.395.696.195.0عومجملا 

94.696.596.995.4روكذ
96.693.994.994.1ثانإ

99.799.699.699.6نونطاوم
99.699.699.599.5روكذ
99.799.799.699.6ثانإ

نينطاوم 94.094.594.993.3ريغ 
93.495.896.094.0روكذ
95.391.893.192.3ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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33.1.42018 عونلاو ، يملعلا  ليصحتلا  بسح  رثكأف ) تاونس   10  ) ناكسلل يبسنلا  عيزوتلا 

يملعلا عومجملاثانإروكذليصحتلا 
100.0100.0100.0عومجملا

يئادتبإلا لبق  14.516.615.3ام 
19.114.617.5يئادتبإلا

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوالا  24.616.121.5ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  16.117.716.7ةلحرملا 

يوناثلا دعب  3.64.74.0ام 
17.125.320.1سويرولاكب

ايلعلا 4.95.04.9تاساردلا 
نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

يملعلا34.1.4 ليصحتلا  بسح  رثكأف ) تاونس   10  ) نينطاوملا ناكسلل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،

يملعلا عومجملاثانإروكذليصحتلا 
100.0100.0100.0عومجملا

يئادتبإلا لبق  8.115.111.6ام 
15.115.515.3يئادتبإلا

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوالا  21.318.619.9ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  29.627.228.4ةلحرملا 

يوناثلا دعب  4.33.84.0ام 
16.717.417.1سويرولاكب

ايلعلا 5.02.33.7تاساردلا 
نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ليصحتلا35.1.4 بسح  رثكأف ) تاونس   10  ) نينطاوملا ريغ  ناكسلل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يملعلا 

يملعلا عومجملاثانإروكذليصحتلا 
100.0100.0100.0عومجملا

يئادتبإلا لبق  15.617.116.1ام 
19.814.318.0يئادتبإلا

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوالا  25.215.321.9ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  13.814.514.0ةلحرملا 

يوناثلا دعب  3.55.04.0ام 
17.228.020.8سويرولاكب

ايلعلا 4.95.95.2تاساردلا 
نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةحصلا . 2.4
ىلع لاجملا  اذه  يف  ًازراب  ًامدقت  قيقحتل  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةفاك  ةيحـصلا  ةياعرلا  تامدخ  ريوطت  رمتـسا 

ليلدـلا نكل  تازاجنا ، ةدـع  لالخ  نم  كـلذ  تبثأ  دـقو  .ناكـسلل  لـضفأ  ةحـص  نامـضل  كـلذو  نينـسلا  رم 
دكؤي اذـهو  ةرتفلا ، هذـه  لالخ  ةيحـصلا  قفارملاو  تايفـشتسملا  ددـع  يف  ريبكلا  عافترالا  وه  زربألاو  مهألا 

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

حاتتفا مت  ثيح  ، ىفشتسم ىلإ 61  تايفـشتسملا  ددع  لوصو  ماعل 2018  ةيحصلا  تاءاصحإلا  سكعت 
ًاعافترإ ةرامإلا  تدهـش  امك  ماع  لكـشبو  .يبظوبأ  ةقطنم  يف  ةديدجلا  ةصاخلا  تايفـشتسملا  نم  ددـع 

تاضرمملاو ناكسلا ، نم  فلأ  لكل  ءابطألا 3.5  ددع  غلبو  .ةيحـصلا  تادايعلاو  زكارملا  ددع  يف  ًاظوحلم 
.ناكسلا نم  فلأ  لكل  ةَرسألا 2.2  ددعو  ناكسلا ، نم  فلأ  لكل   9.9

ةيحصلا تاءاصحإلا  مهأ   1.2.4
ناكسلا نم  فلأ  لكل  3.5ءابطألا 

ناكسلا نم  فلأ  لكل  2.2ةَّرِسألا 

ناكسلا نم  فلأ  لكل  9.9تاضرمملا 

61تايفشتسملا

تايفشتسملا 6025ةَّرِسأ 

ةيحصلا 995زكارملا 

715تادايعلا

837تايلديصلا

9753ءابطألا

27650تاضرمملا

2018لكشلا 1.2.4 ةقطنملاو ، عونلا  بسح  ةيحصلا  تآشنملا 

تادايعلا . ةيحصلا  زكارملا  . تايفشتسملا  .

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  يبظوبأ ،  ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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1.2.42018  - 2015 ةيموكحلا ، ةيحصلا  تاءاصحإلا  صخلم 

2018*201520162017تانايبلا
تايفشتسملا 13151516ددع 
ةَّرِسألا 2,9522,9812,9142,850ددع 

ءالزنلا ىضرملا  117,200123,012117,998124,806ددع 
ءابطألا 2,5342,5062,5492,556ددع 

ةيجراخلا تادايعلا  ىضرم  2,704,0002,830,8252,614,9162,455,977ددع 

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
ةيلوأ تانايب  * 

2.2.42018  - 2015 عاطقلاو ، ةقطنملا  بسح  تايفشتسملا 

عاطقلاو **201520162017ةقطنملا  2018
يبظوبأ 52566061ةرامإ 

13151516يموكح
39414545صاخ

* 0---يركسع
يبظوبأ 32343838ةقطنم 

4667يموكح
28283231صاخ

* ---يركسع
نيعلا 13151516ةقطنم 

3333يموكح
10121213صاخ

* ----يركسع
ةرفظلا 7777ةقطنم 

6666يموكح
1111صاخ

* ----يركسع

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
ةيلوأ تانايب  ** 

ماع 2014 ذنم  ةيركسعلا  تايفشتسملا  ءانثتسا  مت  * 
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3.2.42018  - 2015 ةقطنملاو ، عونلا  بسح  ةيحصلا  تآشنملا 

2018*201520162017ةقطنملا
يبظوبأ ةرامإ 

52566061تايفشتسملا
ةيحصلا 758875944995زكارملا 

423449700715تادايعلا
يبظوبأ ةقطنم 

32343838تايفشتسملا
ةيحصلا 521592633658زكارملا 

265284398406تادايعلا
نيعلا ةقطنم 

13151516تايفشتسملا
ةيحصلا 189225246271زكارملا 

126126230236تادايعلا
ةرفظلا ةقطنم 

7777تايفشتسملا
ةيحصلا 48586566زكارملا 

32397273تادايعلا

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
ةيلوأ تانايب  * 

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  182



4.2.4*2018 ةافولا ، ببس  بسح  ناكسلا )  نم  لكل 100,000   ) ةافولا لدعم 

ةافولا لدعملاببس 
ةيومدلا ةيعوألاو  بلقلا  41.4ضارمأ 

تايفولا ضارمألل و  ةيجراخلا  16.3بابسألا 
18.1ماروألا

يسفنتلا زاهجلا  6ضارمأ 
ةدالولا لبق  أشنت  يتلا  تالاحلا  4.9ضعب 

تايليفطلا ضارمأو  ةيدعملا  ضارمألا  3.9ضعب 
ةيجراخلا بابسألا  نم  اهريغو  مّمستلاو  3.1ةباصإلا 

يمضهلا زاهجلا  3.1ضارمأ 
مل يتلا  ةيعيبطلا  ريغ  ةيربخملا  ةيريرسلا  جئاتنلاو  تامالعلاو  ضارعألا 

رخآ ناكم  يأ  يف  اهفينصت  3.6قبسي 

تاموسوموركلا نيوكت  يف  ذوذشلاو  بويعلاو  ةيقلخلا  2.7تاهوشتلا 
ضيألاو ةيذغتلا  ضارمأو  ءامصلا  2.1ددغلا 

يلسانتلاو يلوبلا  زاهجلا  2.1ضارمأ 
يبصعلا زاهجلا  1.6ضارمأ 

يلكيهلاو يلضعلا  زاهجلا  0.3ضارمأ 
ةعانملا تابارطضاو  مدلل  ةنوكملا  ءاضعألاو  مدلا  0.6ضارمأ 

ةيحصلا تامدخلاب  لاصتالاو  ةيحصلا  ةلاحلا  يف  ةرثؤملا  0.3لماوعلا 
ةدالولاو لمحلا  0.1ضارمأ 

دلجلا تحت  ةجسنألاو  دلجلا  0.1ضارمأ 
ةيكولسلاو ةيسفنلا  0.1تابارطضالا 
ءاشخلا ةيلمعو  نذألا  0.0ضارمأ 

نّيبم 2.3ريغ 

.يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تانايب  * 
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5.2.42018  - 2015 ةقطنملا ، بسح  ناكسلا )  نم  لكل 100,000   ) ةيبطلا رداوكلا  لدعم 

2018*201520162017ةقطنملا
يبظوبأ ةرامإ 

304309326350ءابطألا
781857953992تاضرمملا

نانسألا 56606677ءابطأ 
يبظوبأ ةقطنم 

344350370396ءابطألا
8869771,0891,127تاضرمملا

نانسألا 63677485ءابطأ 
نيعلا ةقطنم 

287290301323ءابطألا
742803890955تاضرمملا

نانسألا 58626982ءابطأ 
ةرفظلا ةقطنم 

129129143147ءابطألا
312328340300تاضرمملا

نانسألا 14141716ءابطأ 

.يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تانايب  * 
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6.2.42018  - 2015 ةيدعملا ، ضارمألا  تاراطخإ 

2018*201520162017ضرملا
18,54724,27034,77034,766عومجملا
28476,77415,99414,222ازنولفنإلا

يئاملا 4,6144,8195,2545,254يردجلا 
1,5791,9072,1112,110برجلا
1,9401,8481,9071,907ايرالملا

يئاذغ 1,23313921,5261,526مّمست 
ب)  ) يسوريفلا دبكلا  112111391,0851,085باهتلا 
ج)  ) يسوريفلا دبكلا  776851829829باهتلا 

ًايسنج ةلوقنم  ىرخأ  57272812671266ضارمأ 
يوئرلا 339407523523نردلا 

أ)  ) يسوريفلا دبكلا  173318189189باهتلا 
( سلفسلا  ) 271317256256يرهزلا

240296217217فاكنلا
ةيزمرقلا 319271285285ىمحلا 

ىرخأ يوئرلا  231259275275نردلا 
دوفيتلا 275251188188ىمح 

139184128128ايدرايجلا
110154183183ناليسلا

يسوريفلا اياحسلا  791336464باهتلا 
تاليسوربلا 751189191ءاد 

ةيناملألا 134732323ةبصحلا 
117633838ةبصحلا

( قوهاشلا  ) يكيدلا 31515050لاعسلا 
داحلا غامدلا  7191112باهتلا 

رخآ يسوريف  يدبك  4152121باهتلا 
28141212انوروكلا

داحلا يوخرلا  6899للشلا 
0511سوناتتلا

ىرخأ 1,2871,8562,2334,002ضارمأ 

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
ةيلوأ تانايب  *
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7.2.42018  - 2015 ةقطنملا ، بسح  ةيموكحلا  تايفشتسملا  يف  ءالزنلا  ىضرملاو  ةَّرِسألا 

2018*201520162017ةقطنملا
يبظوبأ ةرامإ 

2,9522,9812,9142,850ةَّرِسألا
ءالزنلا 117,200123,012118,297124,806ىضرملا 
يبظوبأ ةقطنم 

1,8641,7721,8321,898ةَّرِسألا
ءالزنلا 66,40069,94566,02270677ىضرملا 
نيعلا ةقطنم 

838864802732ةَّرِسألا
ءالزنلا 42,10043,63242,84042934ىضرملا 
ةرفظلا ةقطنم 

250345280220ةَّرِسألا
ءالزنلا 8,7009,4359,43511,195ىضرملا 

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
ةيلوأ تانايب  * 
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8.2.4*2017  - 2014 يحصلا ، نيمأتلا  تاكرش  تامدخب  نيلومشملا  صاخشألا 

نيمأتلا 2014201520162017ةكرش 
497,511554,786577,067589,116ةقث

يحصلا نامضلل  ةينطولا  1,386,4481,421,8991,415,0091,297,694ةكرشلا 
ززعملا 1,539,2981,380,1191,134,8221,069,676نيمأتلا 

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد   : 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 

2017لكشلا 2.2.4  - 2010 نيمأتلا ، تاكرش  تامدخب  نيلومشملا  صاخشألا 

ززعملا نيمأتلا  . نامض  . ةقث  .
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  يبظوبأ ،  ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيعامتجالا ةياعرلا  . 3.4
.عمتجملا دارفأ  معد  يف  ريبك  ّدـح  ىلإ  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةـمّدقملا  ةـيعامتجالا  ةـياعرلا  تامدـخ  مهـست 

ماع لـالخ  مهرد  نويلم  نينطاوملل 902  ةمّدقملا  ةيعامتجالا  تادعاسملل  ةيلامجإلا  ةـميقلا  تغلب  دـقو 
ماع 2017. نع  ةدايزبو 2.0 %  2018

، ًابلاط هعومجم 2,283  ام  ماعل 2018  ةصاخلاو  ةيموكحلا  ةياعرلا  زكارم  يف  نيلّجسملا  بالطلا  ددع  غلب 
.نينطاوملا ريغ  نم  نينطاوم و 25.8 % مهنم 74.1 %

طاشنلا1.3.4 عون  بسح  ماعلا  عفنلا  تايعمج 

طاشنلا 2012201620172018عون 
53606570عومجملا
3333ةيئاسن
8101010ةينهم

ةيبعش 3333نونف 
ةيفاقثو ةماع  17212429تامدخ 

ةيناسنإ 4577تامدخ 
5555حراسم
13131313تايلاج

عمتجملا ةيمنت  ةرازو   : ردصملا
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ةدعاسملا2.3.4 ببس  بسح  نينطاوملل  ةيعامتجالا  تاناعإلا  نم  نيديفتسملا  تالاحلا و  ددع 
2018 عونلاو ،

ةدعاسملا ببس 
عومجمتالاحلا

نيديفتسملا عومجمثانإروكذ
4,0409,81613,85625,357عومجملا

نينطاوملا 1,1782,9924,1709,085رابك 
143157300633ميتيلا

ممهلا 1,6291,0982,7273,172باحصأ 
نيوبألا 8162424لوهجم 

يحصلا 81723010473356زجعلا 
يداملا 16101611492زجعلا 

6516512119-لمارألا
999-نارجهلا
2,9042,9042,904-تاقلطملا

تاجوزتملا ريغ  272272281-تانبلا 
يبنجأ نم  1,3131,3131,542-ةجوزتملا 

نينوجسملا 80117197576رسأ 
0545454تاءانثتسإ

نوجوزتملا 28-2هبلطلا 
هتدارإ نع  جراخ  ببسل  هل  لمعال  22325102نم 

عمتجملا ةيمنت  ةرازو  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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،لكشلا 1.3.4 ةدعاسملا ببس  بسح  ةيعامتجإلا  تاناعإلا  نم  نيديفتسملل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018

عمتجملا ةيمنت  ةرازو  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

3.3.42018 رهشلا ، بسح  ةيعامتجالا  تاناعإلا  نم  تادعاسملا  ةميق 
( مهرد )

ةدعاسملارهشلا ةميق 
902,314,225عومجملا
74,611,037رياني
74,704,471رياربف
74,747,228سرام
75,045,025ليربأ

75,083,986ويام
75,284,634وينوي
75,495,301ويلوي
75,335,452سطسغأ

75,399,212ربمتبس
75,611,888ربوتكأ
75,577,412ربمفون
75,418,579ربمسيد

عمتجملا ةيمنت  ةرازو   : ردصملا
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تاناضحلاب4.3.4 لافطألاو  نولغتشملاو  تاناضحلا 

20102015201620172018نايبلا
تاناضحلا 66179227246246ددع 
نيلغتشملا 8362,3142,8183,1393,139ددع 
لافطألا 6,22512,45613,59515,24715,247ددع 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  عمتجملا ، ةيمنت  ةرازو   : ردصملا
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تاناضحلاب5.3.4 لافطألاو  نولغتشملاو  تاناضحلا  تالدعم 

2015201620172018نايبلا
ةناضح  / لافطألا 69.659.96258.4ددع 
لغتشم  / لافطألا 5.44.84.94.3ددع 

ةناضح / نيلغتشملا 12.912.412.813.4ددع 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  عمتجملا ، ةيمنت  ةرازو  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

نسلاو6.3.4 عونلاو  ةيسنجلا  بسح  تاناضحلاب  لافطألا 

2015201620172018نايبلا
12,45613,59515,24715,247ةيسنجلا

5,1855,7547,5907,590نونطاوم
نينطاوم 7,2277,6887,6577,657ريغ 
نيبم --44153ريغ 

عونلا
6,5937,1528,2188,218روكذ
5,8636,4437,0297,029ثانإ
نسلا
2,0582,3192,7363,698عضر

عضر 10,29111,17512,51110,140ريغ 
نيبم --107101ريغ 

ةفرعملاو ميلعتلا  ةرئاد  عمتجملا ، ةيمنت  ةرازو   : ردصملا

7.3.4، عونلاو ةيسنجلا  بسح  ةصاخلاو  ةيموكحلا  ةياعرلا  زكارم  يف  ممهلا  باحصأ  بالطلا 
2018

عومجملاثانإروكذةيسنجلا
1,4188652,283عومجملا

10106821,692نونطاوم
نينطاوم 408183591ريغ 

عمتجملا ةيمنت  ةرازو   : ردصملا

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  192



ثارتلاو ةفاقثلا  . 4.4
ءارثإ يف  ةميقو  ةديرف  ةمهاسم  لّثمت  يتلا  ةـيرثألاو  ةـيعيبطلا  عقاوملا  نم  ددـعب  يبظوبأ  ةرامإ  ىظحت 

راد يف  بتكلا  ددع  لصو  دقف  يبظوبأ  ةرامإل  يفاقثلا  ءارثلا  يف  ةـمهاسمللو  .يملاعلا  ثارتلاو  ةـفاقثلا 
ىلإ لصيل  ادرطضم  اعافترا  راّوزلا  ددع  عفتراو  ماع 2018 ، يف  ًاباتك  فلا  يلاوح 392  ىلإ  ةينطولا  بتكلا 

ماع 2018. يف  ًاريعتسم  فلا  ىلإ 16.6  نيريعتسملاو  ًارئاز  فلأ   139.5

اصوصخ ماع 2018 ، يف  ًارئاز  نويلم  نم 1.2  رثكأ  ىلإ  لصيل  يبظوبأ  ةرامإ  يف  فحاتملا  راّوز  ددع  عفتراو 
ماع 2017. ةياهن  يف  رفوللا  فحتم  حاتتفا  دعب 

2018لكشلا 1.4.4 عوضوملا ، بسح  ةينطولا  بتكلا  رادب  ةرفوتملا  بتكلا 

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه  يبظوبأ ، - ءاصحإلا زكرم  : ردصملا

عوضوملا1.4.4 بسح  ةينطولا  بتكلا  رادب  ةرفوتملا  بتكلا 

بتكلا 2015201620172018تاعوضوم 
373,831387,713379,969392,013عومجملا

23,95124,67829,91831610تانايد
خيراتو 35,14738,12035,28638774ايفارغج 

2,0152,6729,96111393نونف
هتحب مولع  ةيقيبطت و  125231460841,46922037مولع 

11,033-73517351نوناقلا
ةماع 164,498167,038106,559128370فراعم 

50,49750,66431,96520950تاغل
27,47230,06960,07452454بادآ

سفن ملعو  13,13013,1748,3859335ةفسلف 
26,35428,44656,35233310تايعامتجا

ةيسايسلا 8,169-10,89310,893مولعلا 
24,578---ايجولونكتلا

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

تانايد

خيراتو ايفارغج 
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عونلا2.4.4 بسح  ةينطولا  بتكلا  راد  نم  نوريعتسملاو  نوددرتملا 

2015201620172018نايبلا
140,00094,71855,015139,466نوددرتم
26,02367089-98,766روكذ
28,99272377-41,234ثانإ

10,15313,69914,33516630نوريعتسم
---6,996روكذ
---3,157ثانإ

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

3.4.42018 ةقطنملا ، بسح  ةيمالسإلا  قفارملا  ددع 

يبظوبأنايبلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ةلماعلا 7661,1523072,225دجاسملا 

ءاشنإلا تحت  136446186دجاسملا 
نأرقلا ظيفحت  15331058زكارم 
ةرمعلاو جحلا  5619176تالمح 

فاقوألاو ةيمالسإلا  نوؤشلل  ةماعلا  ةئيهلا   : ردصملا

4.4.42018 ةقطنملا ، بسح  نونذؤملاو  ةمئألاو  ظاعولا  ددع 

يبظوبأنايبلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
ةمئألاو 6088881431,639ظاعولا 

ةباطخلاب نوموقي  نيذلا  5605742181,352ةمئألا 
20627368547نونذؤملا

فاقوألاو ةيمالسإلا  نوؤشلل  ةماعلا  ةئيهلا   : ردصملا

ةماعلا5.4.4 قئادحلاو  فحاتملاو  تاناويحلا  ةقيدح  راوز 

2015201620172018قفارملا
2,606,4942,676,2803,415,7384,058,445عومجملا

تاناويحلا 890,774833,988771,717578978ةقيدح 
يليه باعلأ  184,383220,273152282-ةقيدح 

ةماعلا 2101098*1,469,0541,412,8871,918,403قئادحلا 
ينطولا نيعلا  50,83448,93346,21129,307فحتم 

نيعلا رصق  151,611134,501151,321135,977فحتم 
املد 2,8753,3253,0783,387فحتم 

يلهاجلا ةعلق  41,34640,11239,37438,026فحتم 
يعجيوملا رصق  18,15116,42918,657-فحتم 

** رفوللا 248,9321,000,733--فحتم 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد  ةرفظلا ، ةيدلب  نيعلا ، ةيدلب  يبظوبأ ، ةنيدم  ةيدلب   : ردصملا
ماعل 2017 نيعلا  ةماعلا ، قئادحلا  تانايب  * 

ماع 2017 حتتفا  ** 
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ةيعاذإلا6.4.4 يبظوبأ  ةكبش  نم  تثب  يتلاو  ةرشابملا  جماربلا  ددع 

جماربلا 2015201620172018عاونأ 
59604336عومجملا

2524ةينيد
1111ةيفاقث
28301914ةيرابخإ

16131211تاعونم
ناكرأو 3722تامدخ 

5333ةضاير
4141ىرخأ

مالعإلل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

،لكشلا 2.4.4 جمانربلا عون  بسح  يبظوبأ  ةعاذإ  نم  تثب  يتلا  جماربلل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018

ناكرأو. تامدخ 

تاعونم.

ةيرابخإ.

ىرخأ. جمارب 

مالعإلل يبظوبأ  ةكرش  يبظوبأ ، - ءاصحإلا زكرم  : ردصملا

5.6%

30.6%

38.9%

25.0%
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ةلماعلا ىوقلا  . 5

ةلماعلا ىوقلا  صئاصخ 

نولغتشملا

نولطعتملا

ةبسنو ةلماعلا  ىوقلا  جراخ  ناكسلا 
ةيداصتقإلا ةلاعإلا 



ةلماعلا ىوقلا  . 5
نم ةلماعلا  ىوقلا  ةبـسن  ّنأ  ماعلا 2018  نم  عبارلا  عبرلا  يف  ةـلماعلا  ىوقلا  تاءاـصحإ  تاريدـقت  ترهظأ 

يلاـمجإ نـم  ةـلماعلا  ىوـقلا  ةبـسن  تـغلبو  تغلب 65.2 ، % ماخلا ) ةـكراشملا  لدـعم  ) ناكـسلا يلاـمجإ 
يلاـمجإ نم  ثاـنإلا  ةبـسن  تغلب  نـيح  يف  %، 79.0 حقنملا ) ةـكراشملا  لدـعم   ) رثكأف ةنـس  ناكسلا 15 

%. تغلب 53.4 ةيداصتقإلا  ةلاعإلا  ةبسن  ّنأ  ىلإ  تانايبلا  ريشت  امكو  ةلماعلا 25.6 .% ىوقلا 

ةنس مهرامعأ 15  نيذلا  ناكسلا  يلامجإ  نم  نيلغتشملا  ةبسن 
74.9رثكأف

ةلاطبلا 5.2لدعم 

ماخلا ةكراشملا  65.2لدعم 

حقنملا ةكراشملا  79.0لدعم 

ةلماعلا ىوقلا  يلامجإ  نم  ثانإلا  25.6ةبسن 

ةيداصتقإلا ةلاعإلا  53.4ةبسن 

2018
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ةلماعلا ىوقلا  صئاصخ  . 1.5
ترهظأ .رثكأف  ةنـس  مهراـمعأ 15  غلبت  نمم  نيلطعتملاو  نيلغتـشملا  دارفـألا  ةـلماعلا  ىوقلا  لمـشت 
ةبسنب نيعلا  ةقطنم  اهتلت  تغلب 61.7 ،% ةبـسنب  يبظوبأ  ةقطنمب  ةلماعلا  ىوقلا  زكرت  تانايب 2018 

%. تغلب 13.5 ةبسنب  ةرفظلا  ةقطنم  مث  % 24.9

-30  ) ةيرمعلا ةئفلا  نأ  ىلإ  تانايبلا  ريشتف  ماعل 2018  ةلماعلا  ىوقلل  يرمعلا  بيكرتلاب  قلعتي  اميفو 
%. ةبسنب 21.7 ةلماعلا  ىوقلا  يلامجإ  نم  ربكألا  ةصحلا  ىلع  تلصح  ًاماع )  34

ةرفظلا ةقطنم  يف  لدعم  ىلعأ  نأ  دجن  ةقطنملا  بسح  حقنملا  ةيداصتقالا  ةكراشملا  لدـعمل  رظنلابو 
%. نيعلا 74.3 ةقطنم  مث  يبظوبأ 78.6 % ةقطنم  اهتلتو  % 91.2

2018لكشلا 1.1.5 يداصتقالا ،  طاشنلا  ةلاح  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ناكسلا عيزوت 
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ةيناكسلا1.1.5 تادادعتلا  نم  ةيسنجلاو  يداصتقالا  طاشنلا  ةلاح  بسح  ةلماعلا  ىوقلا 

2011*199520012005رشؤملا
ةلماعلا 532,881676,547815,3111,443,700ىوقلا 

43,18371,65185,838132,000نونطاوم
نينطاوم 489,698604,896729,4731,311,800ريغ 

525,457649,342786,7381,403,400نولغتشم
40,98160,75375,518116,400نونطاوم

نينطاوم 484,476588,589711,2201,287,000ريغ 
7,42427,20528,57340,300نولطعتم
2,20210,89810,32015,600نونطاوم

نينطاوم 5,22216,30718,25324,700ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا
عومجملا ىلع   لوصحلل  دادعألا  عيمجت   زوجي  ال  كلذلو ، درف    برقأ 100  ىلإ  ةبرقم  دادعالا  عيمج  ةنس 2011 ، تاريدقت  * 

عونلاو2.1.5 ةيسنجلا  بسح  تادادعتلا  نيب  ةلماعلا  ىوقلا  ومن  لدعمل  يونسلا  طسوتملا 
)%(

عونلاو 1985ةيسنجلا   - 19751995  - 19852005  - 19952011  - 2005
9.16.04.410.8عومجملا

8.55.93.710.7روكذ
20.76.89.211.6ثانإ

6.16.87.18.0نونطاوم
5.96.15.95.9روكذ
13.516.914.414.9ثانإ

نينطاوم 9.45.94.111.1ريغ 
8.85.93.511.1روكذ
21.16.18.611.0ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا

عونلاو و3.1.5 ةيسنجلا  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 ةقطنملا ،

)%(

عونلا يبظوبأةيسنجلا و  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا 100.0100.0100.0100.0عومجملا 

72.070.093.174.4روكذ
28.030.06.925.6ثانإ

100.0100.0100.0100.0نونطاوم
63.666.878.065.9روكذ
36.433.222.034.1ثانإ

نينطاوم 100.0100.0100.0100.0ريغ 
72.970.693.975.3روكذ
27.129.46.124.7ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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عونلا و4.1.5 ةقطنملا و  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 يداصتقالا ، طاشنلا  ةلاح 

)%(

عونلا ةلماعلاةقطنملا و  نولطعتملانولغتشملاىوقلا 
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةرامإ 

74.476.239.7روكذ
25.623.860.3ثانإ

يبظوبأ 100.0100.0100.0ةقطنم 
72.074.037.7روكذ
28.026.062.3ثانإ

نيعلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
70.071.843.1روكذ
30.028.256.9ثانإ

ةرفظلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
93.194.243.9روكذ
6.95.856.1ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةئفلاو5.1.5 ةقطنملا  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيرمعلا 

)%(

ةقطنملا ةيرمعلا و  عومجملاثانإروكذةئفلا 
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةرامإ 

19  - 150.50.90.6
24  - 209.012.910.0
29  - 2515.122.517.0
34  - 3021.023.621.7
39  - 3518.316.817.9
44  - 4013.512.413.2
49  - 4510.04.58.6
54  - 506.23.55.5
59  - 553.92.03.4
64  - 602.10.81.8

+650.30.20.3
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.50.60.5
24  - 208.110.98.9
29  - 2514.321.416.3
34  - 3021.324.622.3
39  - 3519.317.418.8
44  - 4013.813.713.8
49  - 459.94.58.4
54  - 505.93.95.3
59  - 554.32.03.7
64  - 602.40.81.9

+650.30.10.3
نيعلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.81.51.0
24  - 2011.217.113.0
29  - 2517.324.719.5
34  - 3019.621.320.1
39  - 3516.815.516.4
44  - 4011.69.611.0
49  - 459.44.78.0
54  - 506.82.55.5
59  - 553.82.03.3
64  - 602.30.81.9

+650.40.30.3
ةرفظلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.12.00.3
24  - 209.414.79.8
29  - 2515.125.015.8
34  - 3021.924.522.0
39  - 3516.918.117.0
44  - 4015.29.114.8
49  - 4511.13.410.6
54  - 506.62.76.3
59  - 552.80.52.7
64  - 600.90.00.8

+650.10.00.1

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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6.1.52018 عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلاو  ةقطنملا  بسح  حقنملا  ةيداصتقالا  ةكراشملا  لدعم 
)%(

ةقطنملا ةيرمعلا و  عومجملاثانإروكذةئفلا 
يبظوبأ 90.757.479.0ةرامإ 

19  - 158.36.77.6
24  - 2082.458.072.4
29  - 2597.373.287.5
34  - 3098.971.789.4
39  - 3599.369.690.1
44  - 4098.961.286.1
49  - 4598.243.283.8
54  - 5095.542.979.6
59  - 5592.334.974.4
64  - 6080.121.761.6

+6529.65.817.7
يبظوبأ 90.558.878.6ةقطنم 
19  - 158.14.86.7
24  - 2079.656.669.8
29  - 2597.073.486.7
34  - 3098.871.888.5
39  - 3599.570.389.8
44  - 4098.965.286.5
49  - 4598.144.683.1
54  - 5095.248.279.2
59  - 5593.934.874.5
64  - 6082.223.464.1

+6531.95.018.7
نيعلا 87.055.474.3ةقطنم 
19  - 159.29.39.2
24  - 2080.460.070.9
29  - 2596.373.085.9
34  - 3098.772.888.6
39  - 3598.471.388.8
44  - 4097.953.280.2
49  - 4597.240.878.1
54  - 5093.731.473.7
59  - 5586.037.369.3
64  - 6074.519.954.3

+6525.67.716.4
ةرفظلا 97.150.091.2ةقطنم 
19  - 155.910.57.7
24  - 2097.159.591.1
29  - 2599.871.895.7
34  - 3099.964.195.7
39  - 35100.052.093.6
44  - 4099.841.694.2
49  - 4599.737.396.2
54  - 5099.033.593.6
59  - 5596.312.788.1
64  - 6082.30.073.1

+6529.80.015.1

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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7.1.5، عونلاو ةيرمعلا  ةئفلاو  ةقطنملا  بسح  نينطاوملل  حقنملا  ةيداصتقالا  ةكراشملا  لدعم 
2018

)%(

ةقطنملا ةيرمعلا و  عومجملاثانإروكذةئفلا 
يبظوبأ 64.634.049.4ةرامإ 

19  - 159.23.56.6
24  - 2061.131.346.8
29  - 2590.553.671.8
34  - 3094.255.074.3
39  - 3594.757.576.4
44  - 4088.247.366.7
49  - 4583.027.655.2
54  - 5065.315.742.0
59  - 5555.07.828.2
64  - 6022.13.511.7

+655.20.62.9
يبظوبأ 64.335.649.7ةقطنم 
19  - 159.92.46.4
24  - 2053.133.843.2
29  - 2590.952.670.5
34  - 3092.655.773.1
39  - 3595.958.278.0
44  - 4088.750.769.0
49  - 4582.731.755.9
54  - 5066.120.444.7
59  - 5558.37.730.1
64  - 6014.65.79.4

+653.61.32.5
نيعلا 64.231.447.7ةقطنم 
19  - 158.84.46.8
24  - 2067.226.848.4
29  - 2589.154.871.9
34  - 3096.152.374.2
39  - 3591.857.573.4
44  - 4086.343.162.4
49  - 4580.420.549.5
54  - 5063.38.137.2
59  - 5549.57.323.8
64  - 6034.00.015.3

+657.80.03.7
ةرفظلا 69.438.258.8ةقطنم 
19  - 156.58.07.0
24  - 2074.545.264.3
29  - 2595.759.285.9
34  - 3097.670.588.7
39  - 3598.949.381.1
44  - 4094.448.276.0
49  - 4594.247.182.9
54  - 5071.526.150.6
59  - 5557.713.340.7
64  - 6019.50.012.6

+650.00.00.0

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيرمعلا8.1.5 ةئفلاو  ةقطنملا  بسح  نينطاوملا  ريغل  حقنملا  ةيداصتقالا  ةكراشملا  لدعم 
2018 عونلاو ،

)%(

ةقطنملا ةيرمعلا و  عومجملاثانإروكذةئفلا 
يبظوبأ 94.564.484.7ةرامإ 

19  - 157.89.28.4
24  - 2087.967.980.1
29  - 2598.277.790.3
34  - 3099.475.191.4
39  - 3599.872.391.9
44  - 4099.864.188.6
49  - 4599.648.087.7
54  - 5099.150.585.8
59  - 5596.445.983.1
64  - 6090.534.977.1

+6557.412.035.0
يبظوبأ 93.864.383.4ةقطنم 
19  - 157.26.36.8
24  - 2085.264.076.6
29  - 2597.877.589.2
34  - 3099.374.690.3
39  - 3599.872.291.1
44  - 4099.767.488.2
49  - 4599.347.986.4
54  - 5098.654.284.3
59  - 5597.242.381.0
64  - 6092.135.378.8

+6556.58.132.5
نيعلا 93.066.583.3ةقطنم 
19  - 159.714.912.0
24  - 2086.374.780.9
29  - 2598.178.789.7
34  - 3099.178.991.8
39  - 3599.577.392.7
44  - 40100.057.485.0
49  - 45100.049.585.1
54  - 5099.641.883.4
59  - 5592.562.184.9
64  - 6084.834.669.9

+6557.923.741.1
ةرفظلا 99.053.494.1ةقطنم 
19  - 155.112.18.5
24  - 2099.765.495.2
29  - 25100.073.596.4
34  - 3099.963.196.1
39  - 35100.052.594.4
44  - 40100.039.895.2
49  - 45100.034.297.0
54  - 5099.836.395.8
59  - 5599.612.394.2
64  - 6097.00.094.4

+6569.20.038.9

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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نولغتشملا . 2.5
ثيح يبظوبأ  ةقطنم  يف  تناك  نيلغتـشملل  ةبـسن  ىلعأ  نأ  ةلماعلا  ىوقلا  تاءاصحإ  تاريدقت  ريـشت 

%. نيلغتشملا 61.6 يلامجإ  نم  مهتبسن  تغلب 

ةرامإ يف  نيلغتـشملا  ةيبلاغ  نأ  انل  حـضتيف  ةـيلمعلا  ةـلاحلا  بسح  نيلغتـشملا  عيزوتل  انرظن  ام  اذإو 
.لامعألا باحصأ  نم  مه  نأو 1.4 % مهتبسنو 97.8 .% رجأب  نولماع  مه  يبظوبأ 

نيلغتــشملا نــم  ةبـــسن  ىلعأ  نأ  ىلإ  تاــنايبلا  ريـــشتف  يميلعتلا  ليـــصحتلاب  قــلعتي  اــميف  اــمأ 
ةداهـش ةـلمح  مث  تـغلب 21.6 ،% ةبـسنب  يوناـثلا  مـيلعتلا  نـم  ىلوـألا  ةـلحرملا  يميلعتلا  مهاوتـسم 
ةلمحل ةبـسن  ىلعا  تناـك  دـقف  نينطاوملا  ىدـل  كلذـكو  ةبـسنب 21.3 ،%  اهلداعي  اـم  وأ  سويرولاـكبلا 
ةنهملا بسح  نيلغتـشملا  عيزوتب  قلعتي  اـميفو  ةبسنب 33.8 .%  اهلداعي  ام  وأ  سويرولاكبلا  ةداـهش 

مث تغلب 21.9 ،% ةبـسنب  ةيلوألا  نهملا  يف  نولمعي  نيلغتـشملا  نم  ةبـسن  ىلعأ  نأ  نيبت  ةيـسيئرلا 
مهنم نأ 31.8 % ىلإ  تانايبلا  تراشأ  دقف  نينطاوملل ، ةبسنلاب  امأ  ةبسنب 16.0 .% نويصاصتخالا  يتأي 
نهملا يف  نوزكرتيف  نينطاوملا  ريغ  نيلغتـشملل  ةبـسنلاب  امأو  نييـصاصتخالا ، ودـعاسمو  نوينفلا 

%. ةبسنب 24.0 ةيلوألا 

يلامجإ نم  ربكألا  بيـصنلا  هل  ناك  ًادارفأ  مدختـست  يتلا  ةيـشيعملا  رـسألا  طاشن  نأ  تاـنايبلا  ترهظأو 
ةرادإلا ةطـشنأ  نأ  ظـحاليو  ةبـسنب 15.1 ،% دييـشتلا  طاشن  هـالت  مث  تغلب 15.7 ،% ةبسنب  نيلغتـشملا 

نينطاوملا نيلغتشملا  نم  ربكألا  ةصحلا  ىلع  ذوحتـست  يمازلإلا  يعامتجالا  نامـضلاو  عافدلاو ؛ ةماعلا 
رـسألا طاشن  يف  نولمعي  مهنم  نإف 17.2 % نينطاوملا  ريغ  نيلغتشملل  ةبـسنلاب  امأ  ةبسنب 58.1 %

.ًادارفأ مدختست  يتلا  ةيشيعملا 

يلامجإ نم  يلاوح 61.2 % تغلب  ثيح  نيلغتشملا  نم  ةبـسن  ىلعأ  ىلع  زوحي  صاخلا  عاطقلا  نأ  دجنو 
تناكو نيلغتشملا ، يلامجإ  نم  ةبسن 13.7 % ىلع  يموكحلا  عاطقلا  ذوحتسا  نيح  يف  نيلغتـشملا ،

يف نيلغتشملا ، نينطاوملا  يلامجإ  نم  يموكحلا 78.1 % عاطقلا  يف  نيلغتشملا  نينطاوملا  ةبسن 
%. صاخلا 5.3 عاطقلا  يف  مهتبسن  تغلب  نيح 

ناك نيح  يف  ةبسنب 74.3 ،% نوجوزتم  يبظوبأ  ةرامإ  يف  نيلغتـشملا  ةيبلاغ  نأ  تانايبلا  ترهظأ  امك 
يلاـمجإ نم  نأ 44.5 % حـسملا  تاـنايب  ترهظأ  اـمكو  .جاوزلا  مـهل  قبـسي  مـل  نيلغتــشملا  نـم  % 24.1

.ًايعوبسأ ةعاس   48 نيب 41 -  نولمعي  يبظوبأ  ةرامإ  يف  نيلغتشملا 
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ةقطنملا1.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلغتشملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيرمعلا  تائفلاو 

)%(

ةيرمعلا تائفلاو  عومجملاثانإروكذةقطنملا 
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةرامإ 

19  - 150.30.70.4
24  - 208.411.59.1
29  - 2515.021.916.7
34  - 3021.223.921.9
39  - 3518.517.118.2
44  - 4013.713.013.5
49  - 4510.14.98.9
54  - 506.33.85.7
59  - 554.02.23.6
64  - 602.10.81.8

+650.30.20.3
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.30.50.4
24  - 207.59.98.1
29  - 2514.120.415.7
34  - 3021.624.822.5
39  - 3519.617.519.0
44  - 4013.914.514.1
49  - 4510.04.88.6
54  - 506.04.55.6
59  - 554.32.33.8
64  - 602.40.71.9

+650.30.10.3
نيعلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.51.20.7
24  - 2010.215.311.6
29  - 2517.424.919.5
34  - 3019.721.720.2
39  - 3517.016.016.7
44  - 4011.910.011.4
49  - 459.75.38.4
54  - 507.02.35.7
59  - 553.92.23.5
64  - 602.31.01.9

+650.40.30.4
ةرفظلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.10.50.1
24  - 209.110.89.2
29  - 2515.126.915.7
34  - 3021.926.022.2
39  - 3517.019.617.1
44  - 4015.39.514.9
49  - 4511.23.610.8
54  - 506.62.66.4
59  - 552.90.42.7
64  - 600.90.00.8

+650.10.00.1

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيسنجلا2.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلغتشملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيلمعلا  ةلاحلاو 

)%(

ةيلمعلا ةلاحلاو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

لمع 1.70.61.4بحاص 
صاخلا هباسحل  0.50.30.5لمعي 

رجأب 97.499.097.8لمعي 
رجأب ةرسالا  ىدل  0.40.10.3لمعي 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
100.0100.0100.0نونطاوم

لمع 1.50.21.1بحاص 
صاخلا هباسحل  0.30.10.2لمعي 

رجأب 98.299.798.7لمعي 
رجأب ةرسالا  ىدل  0.00.00.0لمعي 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 

لمع 1.70.71.5بحاص 
صاخلا هباسحل  0.50.30.5لمعي 

رجأب 97.398.997.7لمعي 
رجأب ةرسالا  ىدل  0.40.20.4لمعي 

نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيسنجلا3.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو , يميلعتلا  ليصحتلاو 

)%(

يميلعتلا ليصحتلاو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

يئادتبإ نم  15.023.417.0لقأ 
17.714.817.0يئادتبإ

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  24.412.521.6ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  14.69.913.5ةلحرملا 

يوناثلا دعب  ام  3.83.73.7ميلعتلا 
اهلداعي ام  وأ  18.829.321.3سويرولاكبلا 

يلاعلا 5.76.35.8ميلعتلا 
نيبم 0.00.00.0ريغ 

100.0100.0100.0نونطاوم
يئادتبإ نم  1.60.41.3لقأ 

3.60.72.7يئادتبإ
يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  15.67.613.2ةلحرملا 

يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  35.226.732.7ةلحرملا 
يوناثلا دعب  ام  5.99.36.9ميلعتلا 

اهلداعي ام  وأ  28.945.633.8سويرولاكبلا 
يلاعلا 9.29.79.3ميلعتلا 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 

يئادتبإ نم  16.226.318.6لقأ 
19.016.618.5يئادتبإ

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  25.213.122.4ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  12.87.811.6ةلحرملا 

يوناثلا دعب  ام  3.63.03.4ميلعتلا 
اهلداعي ام  وأ  17.927.320.0سويرولاكبلا 

يلاعلا 5.45.95.5ميلعتلا 
نيبم 0.00.00.0ريغ 
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بسحلكشلا 1.2.5 رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 ةسيئرلا ، ةنهملا 

نيفظوملا. رابكو  نوعرشملا 
نوريدملاو

نويصاصتخالا.

ودعاسمو. نوينفلا 
نييصاصتخالا

نويبتكملا. نوفظوملا 
نودناسملا

تامدخلاو. عيبلا  ولماع 

ةعارزلا. يف  ةرهملا  لامعلا 
كامسالا ديصو  تاباغلاو 

ةطبترملا. نهملاو  نويفرحلا 
مهب

لامعو. تالآلاو  عناصملا  ولغشم 
عيمجتلا

ةيلوألا. نهملا  يف  نولماعلا 

نيبم. ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيسنجلا4.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،  ةيسيئرلا  ةنهملاو 

)%(

ةيسيئرلا ةنهملاو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

نوريدملاو نيفظوملا  رابكو  6.14.45.7نوعرشملا 
14.221.916.0نويصاصتخالا

نييصاصتخالا ودعاسمو  13.110.012.3نوينفلا 
نودناسملا نويبتكملا  2.95.33.5نوفظوملا 

تامدخلاو عيبلا  17.86.115.0ولماع 
ديصو تاباغلاو  ةعارزلا  يف  ةرهملا  لامعلا 

4.10.03.1كامسالا

مهب ةطبترملا  نهملاو  17.90.113.6نويفرحلا 
عيمجتلا لامعو  تالآلاو  عناصملا  11.30.68.7ولغشم 

ةيلوألا نهملا  يف  12.751.421.9نولماعلا 
نيبم 0.10.20.1ريغ 

100.0100.0100.0نونطاوم
نوريدملاو نيفظوملا  رابكو  16.312.515.2نوعرشملا 

17.336.322.9نويصاصتخالا
نييصاصتخالا ودعاسمو  34.026.331.8نوينفلا 

نودناسملا نويبتكملا  5.917.49.3نوفظوملا 
تامدخلاو عيبلا  23.46.418.4ولماع 

ديصو تاباغلاو  ةعارزلا  يف  ةرهملا  لامعلا 
0.10.00.1كامسالا

مهب ةطبترملا  نهملاو  0.60.40.6نويفرحلا 
عيمجتلا لامعو  تالآلاو  عناصملا  1.30.31.0ولغشم 

ةيلوألا نهملا  يف  0.40.00.3نولماعلا 
نيبم 0.50.40.5ريغ 

نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 
نوريدملاو نيفظوملا  رابكو  5.13.44.7نوعرشملا 

13.920.015.3نويصاصتخالا
نييصاصتخالا ودعاسمو  11.27.910.4نوينفلا 

نودناسملا نويبتكملا  2.63.82.9نوفظوملا 
تامدخلاو عيبلا  17.36.114.7ولماع 

ديصو تاباغلاو  ةعارزلا  يف  ةرهملا  لامعلا 
4.40.03.4كامسالا

مهب ةطبترملا  نهملاو  19.40.114.9نويفرحلا 
عيمجتلا لامعو  تالآلاو  عناصملا  12.20.79.5ولغشم 

ةيلوألا نهملا  يف  13.857.824.0نولماعلا 
نيبم 0.00.20.1ريغ 
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طاشنلا5.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يداصتقالا 

)%(

يداصتقالا عومجملاثانإروكذطاشنلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  6.00.04.6ةعارزلا 
رجاحملا لالغتساو  2.91.52.6نيدعتلا 

ةيليوحتلا 11.21.38.8ةعانصلا 
ءاوهلا فييكتو  راخبلاو  زاغلاو  ءابرهكلا  0.80.70.7تادادمإ 

تايافنلا ةرادإو  يراجملا ، ةطشنأ  هايملا ؛ تادادمإ 
0.60.00.4اهتجلاعمو

19.51.115.1دييشتلا
تاذ تابكرملا  حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

ةيرانلا تاجاردلاو  7.22.96.2تاكرحملا 

نيزختلاو 5.02.24.3لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  تامدخ  9.81.67.8ةطشنأ 

تالاصتالاو 1.70.81.5تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  2.32.92.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 3.80.93.1ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  3.62.23.3ةطشنألا 

معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  8.71.97.1ةطشنأ 
يعامتجالا نامضلاو  عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 

7.55.87.1يمازلإلا

1.79.83.6ميلعتلا
لمعلاو ناسنإلا  ةحص  لاجم  يف  ةطشنألا 

2.310.64.3يعامتجالا

ةيلستلاو هيفرتلاو  0.50.60.5نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.51.10.7ةطشنأ 

؛ ًادارفأ مدختست  يتلا  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأ 
علس جاتنإ  يف  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأو 

صاخلا اهلامعتسال  ةزَّيمم  ريغ  تامدخو 
4.352.015.7

ةعضاخلا ريغ  تائيهلاو  تامظنملا  ةطشنأ 
ةينطولا ةيئاضقلا  0.00.10.0ةيالولل 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
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بسح6.2.5 رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا  ( نونطاوملا  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يداصتقالا  طاشنلا 

)%(

يداصتقالا عومجملاثانإروكذطاشنلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  0.20.10.2ةعارزلا 
رجاحملا لالغتساو  10.36.39.1نيدعتلا 

ةيليوحتلا 3.32.12.9ةعانصلا 
ءاوهلا فييكتو  راخبلاو  زاغلاو  ءابرهكلا  2.53.72.8تادادمإ 

تايافنلا ةرادإو  يراجملا ، ةطشنأ  هايملا ؛ تادادمإ 
0.20.40.2اهتجلاعمو

0.41.10.6دييشتلا
تاذ تابكرملا  حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

ةيرانلا تاجاردلاو  3.91.43.2تاكرحملا 

نيزختلاو 3.76.64.6لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  تامدخ  0.00.00.0ةطشنأ 

تالاصتالاو 1.51.11.4تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  2.55.53.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 0.20.00.2ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  1.11.61.3ةطشنألا 

معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  0.51.40.8ةطشنأ 
يعامتجالا نامضلاو  عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 

64.742.358.1يمازلإلا

1.714.25.4ميلعتلا
لمعلاو ناسنإلا  ةحص  لاجم  يف  ةطشنألا 

1.59.63.9يعامتجالا

ةيلستلاو هيفرتلاو  0.91.11.0نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.50.90.6ةطشنأ 

؛ ًادارفأ مدختست  يتلا  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأ 
علس جاتنإ  يف  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأو 

صاخلا اهلامعتسال  ةزَّيمم  ريغ  تامدخو 
0.00.00.0

ةعضاخلا ريغ  تائيهلاو  تامظنملا  ةطشنأ 
ةينطولا ةيئاضقلا  0.00.00.0ةيالولل 

نيبم 0.40.40.4ريغ 
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7.2.5( رثكأف ةنس   15 نيلغتشملا (  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يداصتقالا  طاشنلا  بسح 

)%(

يداصتقالا عومجملاثانإروكذطاشنلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  6.50.05.0ةعارزلا 
رجاحملا لالغتساو  2.30.91.9نيدعتلا 

ةيليوحتلا 11.91.29.4ةعانصلا 
ءاوهلا فييكتو  راخبلاو  زاغلاو  ءابرهكلا  0.60.30.5تادادمإ 

تايافنلا ةرادإو  يراجملا ، ةطشنأ  هايملا ؛ تادادمإ 
0.60.00.5اهتجلاعمو

21.21.116.6دييشتلا
تاذ تابكرملا  حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

ةيرانلا تاجاردلاو  7.53.06.5تاكرحملا 

نيزختلاو 5.11.74.3لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  تامدخ  10.61.88.6ةطشنأ 

تالاصتالاو 1.70.71.5تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  2.32.52.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 4.11.03.4ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  3.82.33.5ةطشنألا 

معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  9.52.07.7ةطشنأ 
يعامتجالا نامضلاو  عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 

2.31.22.1يمازلإلا

1.79.33.4ميلعتلا
لمعلاو ناسنإلا  ةحص  لاجم  يف  ةطشنألا 

2.410.74.3يعامتجالا

ةيلستلاو هيفرتلاو  0.50.60.5نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.51.10.7ةطشنأ 

؛ ًادارفأ مدختست  يتلا  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأ 
علس جاتنإ  يف  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأو 

صاخلا اهلامعتسال  ةزَّيمم  ريغ  تامدخو 
4.758.517.2

ةعضاخلا ريغ  تائيهلاو  تامظنملا  ةطشنأ 
ةينطولا ةيئاضقلا  0.00.10.1ةيالولل 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
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عاطقلكشلا 2.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،  لمعلا 

ثانإ . روكذ  .
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ةيسنجلا8.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، لمعلا  عاطقو 

)%(

لمعلا عاطقو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

12.916.513.7يموكح
72.126.361.2صاخ
10.65.09.3كرتشم
0.50.50.5يبنجأ

ةيسامولبد 0.00.10.1ةئيه 
حبرلا ىلا  فدهت  0.10.10.1تائيه ال 

ةأشنم 0.10.00.1نودب 
ةصاخ 3.751.515.0رسأ 
نيبم 0.00.00.0ريغ 

100.0100.0100.0نونطاوم
78.776.578.1يموكح
4.66.95.3صاخ
15.915.015.6كرتشم
0.00.80.3يبنجأ

ةيسامولبد 0.00.00.0ةئيه 
حبرلا ىلا  فدهت  0.30.60.4تائيه ال 

ةأشنم 0.20.00.2نودب 
ةصاخ 0.00.00.0رسأ 
نيبم 0.20.20.2ريغ 

نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 
6.98.97.4يموكح
78.228.866.7صاخ
10.13.78.6كرتشم
0.60.50.6يبنجأ

ةيسامولبد 0.00.10.1ةئيه 
حبرلا ىلا  فدهت  0.00.00.0تائيه ال 

ةأشنم 0.10.00.1نودب 
ةصاخ 4.058.016.5رسأ 
نيبم 0.00.00.0ريغ 
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ةيسنجلا9.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيجاوزلا  ةلاحلاو 

)%(

ةيجاوزلا ةلاحلاو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 
ادبا جوزتي  20.735.024.1مل 

78.760.374.3جوزتم
0.53.31.2قلطم
0.11.30.4لمرأ

100.0100.0100.0نونطاوم
ادبا جوزتي  27.834.429.7مل 

70.056.466.0جوزتم
2.18.13.8قلطم
0.21.00.4لمرأ

نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 
ادبا جوزتي  20.035.123.5مل 

79.460.875.1جوزتم
0.42.70.9قلطم
0.11.40.4لمرأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

217  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ةيسنجلا10.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيعوبسألا  ةيلعفلا  لمعلا  تاعاسو 

)%(

ةيعوبسألا ةيلعفلا  لمعلا  تاعاسو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

*00.61.10.7
20  - 10.20.30.2

40  - 2119.628.221.7
48  - 4153.316.044.5

+4926.254.532.9
نيبم 0.00.00.0ريغ 

100.0100.0100.0نونطاوم
*04.45.04.5

20  - 10.10.50.2
40  - 2166.371.667.9
48  - 4121.218.220.3

+498.04.77.0
نيبم 0.00.00.0ريغ 

نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 
*00.30.60.4

20  - 10.20.20.2
40  - 2115.422.717.1
48  - 4156.215.746.8

+4927.860.835.5
نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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نولطعتملا  3.5
ةئفلا تذوحتساو  ماع 2017  تاريدقتل  عم 5.0 % ةنراقم  يلاوح 5.2 % ماع 2018  لالخ  ةلاطبلا  لدعم  غلب 

نأ ىلإ  تاـنايبلا  ريــشتو  ةبـسنب 25.9 .%  نـيلطعتملا  نـم  ربكـألا  ةـصحلا  ىلع  ًاـماع  ( 24-20  ) ةيرمعلا
%. غلب 12.1 ثيح  روكذلل  هنم  ىلعأ  ماع 2018  يف  ثانإلل  ةلاطبلا  لدعم 

اهلداـعي اـم  وأ  سويرولاـكبلا  ةداهــش  ةــلمح  مـه  نـيلطعتملا  نـم  ةبــسن  ىلعأ  نأ  تاـنايبلا  ترهظأو 
يف ةبـسنب 29.9 ،% يوناثلا  ميلعتلا  نم  ةيناثلا  ةـلحرملا  ةداهـش  ةـلمح  ءاج  مث  تغلب 42.8 ،% ةبسنب 

نأ تانايبلا  ريشتو  ةبسنب 2.6 .% يئادتبالا  نم  لقأ  يميلعتلا  مهليصحت  نيذلل  ةبـسن  لقأ  تناك  نيح 
.نوجوزتم مهنم  ناك 47.3 % نيح  يف  ادبأ ، اوجوزتي  مل  يبظوبأ  ةرامإ  يف  نيلطعتملا  نم  % 50.1

تاونسلالكشلا 1.3.5 عونلا و  بسح  ةلاطبلا  لدعم 

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا

تاونسلاو1.3.5 عونلا  بسح  ةلاطبلا  لدعم 
)%(

2018*2017*2016*2015*2005عونلا
ماعلا 3.53.74.45.05.2عومجملا 

2.82.32.93.02.8روكذ
7.69.29.210.912.1ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا
2018 , 2017,2016 ةلماعلا 2015 , ىوقلا  حسم  تاريدقت  * 

2005 2015 2016 2017 2018
2

4

6

8

10

12

14
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ةيرمعلا2.3.5 ةئفلا  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلطعتملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،

)%(

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

19  - 157.22.14.1
24  - 2030.822.625.9
29  - 2518.526.623.4
34  - 3013.921.518.5
39  - 3510.214.913.0
44  - 407.17.97.6
49  - 455.42.03.4
54  - 502.11.41.7
59  - 552.50.31.2
64  - 602.20.71.3

+650.00.00.0

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ليصحتلا3.3.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلطعتملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يميلعتلا 

)%(

يميلعتلا عومجملاثانإروكذليصحتلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

يئادتبإ نم  4.81.12.6لقأ 
4.41.82.8يئادتبإ

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  14.36.89.8ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  39.023.929.9ةلحرملا 

يوناثلا دعب  ام  8.46.77.4ميلعتلا 
27.952.542.8سويرولاكبلا

يلاعلا 1.27.14.8ميلعتلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيجاوزلا4.3.5 ةلاحلا  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلطعتملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،

)%(

ةيجاوزلا عومجملاثانإروكذةلاحلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 
ادبا جوزتي  65.539.950.1مل 

33.756.347.3جوزتم
0.83.32.3قلطم
0.00.50.3لمرأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةلاعإلا ةبسنو  ةلماعلا  ىوقلا  جراخ  ناكسلا   4.5
ةيداصتقالا

تغلب 53.4 يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةـيداصتقالا  ةـلاعإلا  ةبـسن  نأ  ةـلماعلا  ىوقلا  تاءاـصحإ  تاريدـقت  ترهظأ 
عومجم نم  ةلماعلا 21.0 % ىوقلا  جراخ  ناكـسلا  ةبـسن  تغلب  امك  ثانإلل ، روكذلل و123.8  تغلبو 29.1 

ةـيلزنملا و تاـبجاولل  نوـغرفتملا  نم  مهمظعمو  ماعل 2018  رثكأـف  ةنـس  مهرامعأ 15  نيذلا  ناكـسلا 
.ةبلطلا

1.4.52018 عونلاو ، ةقطنملاو  ةيسنجلا  بسح  ةيداصتقالا  ةلاعإلا  ةبسن 
( ةلماعلا ىوقلا  يف  صخش  لكل 100  )

ةقطنملا عومجملاثانإروكذةيسنجلا و 
ماعلا 29.1123.853.4عومجملا 

يبظوبأ 29.9112.653.0ةقطنم 
نيعلا 42.0144.572.8ةقطنم 
ةرفظلا 8.6167.219.6ةقطنم 

150.9367.5224.8نونطاوم
يبظوبأ 155.3337.0221.4ةقطنم 
نيعلا 156.1417.5242.8ةقطنم 
ةرفظلا 99.4332.1150.6ةقطنم 

نينطاوم 17.085.433.8ريغ 
يبظوبأ 19.183.136.5ةقطنم 
نيعلا 21.285.140.0ةقطنم 
ةرفظلا 4.3133.412.2ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةلاح2.4.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  جراخ  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، طاشنلا  مدع 

)%(

طاشنلا مدع  عومجملاثانإروكذةلاح 
100.0100.0100.0عومجملا

ةيلزنملا 0.356.840.6تابجاولا 
68.824.537.2بلاط

لمعلا ىلع  رداق  7.11.63.2ريغ 
11.50.93.9دعاقتم

لمعي الو  رثكأ  وأ  ةنس   653.61.82.4
داريإو لخد  0.80.30.5هل 

ةيعامتجإ 1.18.46.3فورظ 
لمعلاب بغار  2.02.72.5ريغ 

بسانملا لمعلا  دجا  3.62.32.6مل 
1.10.70.8ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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بسح3.4.5 رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  جراخ  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلاو  ةيسنجلا 

)%(

ةيسنجلاو ةيرمعلا  عومجملاثانإروكذةئفلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

19  - 1552.616.727.0
24  - 2018.712.614.3
29  - 254.211.19.1
34  - 302.212.69.6
39  - 351.29.97.4
44  - 401.510.68.0
49  - 451.88.06.2
54  - 502.96.25.3
59  - 553.24.94.4
64  - 605.13.74.1

+ 656.73.64.5
100.0100.0100.0نونطاوم

19  - 1544.621.529.6
24  - 2017.515.616.2
29  - 253.710.17.8
34  - 302.29.67.0
39  - 351.77.15.2
44  - 402.67.15.5
49  - 452.96.75.4
54  - 504.85.65.3
59  - 553.95.65.0
64  - 606.35.45.7

+ 659.95.87.2
نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 

19  - 1560.114.125.3
24  - 2019.910.913.1
29  - 254.611.710.0
34  - 302.214.311.3
39  - 350.811.58.9
44  - 400.412.59.6
49  - 450.78.86.8
54  - 501.06.65.2
59  - 552.64.54.1
64  - 604.02.83.1

+ 653.62.32.7

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةئيبلاو ةعارزلا  . 6

ةعارزلا

ةئيبلا

هايملاو ةقاطلا 



ةئيبلاو ةعارزلا  . 6
، ةقاطلاو ةئيبلاو  ةعارزلا  تالاجم  يف  ةثيدح  ةيليصفت  تانايب  يئاصحإلا  باتكلا  نم  مسقلا  اذه  نّمـضتي 

ةيمنتلا عقاو  نع  ةيقيقح  ةروص  ميدـقت  يف  مهـسي  امب  تالاجملا ، هذـه  يف  تاروطتلا  مهأ  ةّـقدب  دـصريو 
.يبظوبأ ةرامإ  يف  ةمادتسملا 

ةعارزلا

( ةيتابنلا تازايحلا   ) ةيعارزلا تازايحلا  24,018ددع 

( منود  ) عرازملل ةيلكلا  749,868ةحاسملا 

( منود  ) ةيلقحلا ليصاحملل  ةيلوصحملا  43,514ةحاسملا 

( منود  ) تاوارضخلل ةيلوصحملا  19,959ةحاسملا 

( منود  ) ةيرمثلا راجشألل  ةيلوصحملا  272,322ةحاسملا 

نأضلا 1,771,922ددع 

زعاملا 1,382,341ددع 

راقبألا 40,326ددع 

لامجلا 405,160ددع 

ةيراجتلا عرازملا  36ددع 

( نط  ) نجاودلا موحل  22,408جاتنإ 

( ةضيب فلأ   ) ضيبلا 529,693جاتنإ 

( نط  ) ةيراجتلا عرازملا  نم  بيلحلا  136,930جاتنإ 

( نط ةداطصملا ( كامسألا  4,892ةيمك 

( مهرد فلأ  ةداطصملا ( كامسألا  120,534ةميق 

( مهرد فلأ   ) ةردصملا ةيعارزلا  علسلا  7,491,182ةميق 

( مهرد فلأ   ) اهريدصت داعملا  ةيعارزلا  علسلا  3,416,999ةميق 

ةئيبلا

( ةيوئم ةجرد  ىمظعلا  ( ةرارحلا  ةجرد  34.8طسوتم 

( ةيوئم ةجرد  ىرغصلا (  ةرارحلا  ةجرد  23.0طسوتم 

( رتميلم  ) ةلطاهلا راطمألا  80.2طسوتم 

)%( ةيبسنلا  ةبوطرلا  تالدعم  51.5طسوتم 

( رتميلم  ) ةلطاهلا راطمألا  81.4طسوتم 

( لاكسابوتكيه  ) يوجلا طغضلا  1009.3طسوتم 

نويلم  ) زاغلاو طفنلا  عاطق  نوبركلا -  ديسكأ  يناث  تاثاعبنا  يلامجإ 
( 34.6نط

( بعكم رتم  نويلم  ةيديلقتلا ( ريغ  هايملا  دراوم  1,250.6يلامجإ 

( بعكم رتم  نويلم   ) ةجلاعملا يحصلا  فرصلا  هايم  311.6ةيمك 

2018
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( نط  ) ةئشانلا تايافنلا  ةيمك  9,803,432يلامجإ 

( نط ةئشانلا ( تايافنلا  ةيمكل  يمويلا  26,859طسوتملا 

( عبرم رتموليك   ) يبظوبأ ةرامإ  يف  ةّيمحملا  قطانملا  16,996ةحاسم 

هايملاو ةقاطلا 

( ليمرب فلأ   ) ماخلا طفنلل  يونسلا  1,097,616جاتنإلا 

( ليمرب فلأ  ماخلا ( طفنلا  نم  ةيونسلا  ةيجراخلا  802,223تاعيبملا 

( بعكم مدق  نويلم  ) يعيبطلا زاغلل  يونسلا  2,987,621جاتنإلا 

( يرتم نط  فلأ  ) لاسملا يعيبطلا  زاغلا  تاجتنم  تارداص  25,232يلامجإ 

( ةعاس تاواجيم /   ) ةحاتملا ةيئابرهكلا  ةقاطلا  72,585,807يلامجإ 

( يناطيرب نولاج  نويلم   ) ةرفوتملا ةالحملا  هايملا  240,301ةيمك 

( ةعاس  / تاواجيم  ) ةددجتملا ةقاطلا  نم  ةدلوملا  ءابرهكلا  249,695ةيمك 
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ةعارزلا . 1.6
.اهب ةـقلعتملا  ىرخألا  ةـيداصتقالا  ةطـشنألا  زيفحتو  يئاذـغلا  نمألا  قيقحت  يف  اًـمهم  ارود  ةـعارزلا  بعلت 

تحبــصأو ةـقومرم  ةـيملاع  ةــناكم  يعارزلا  لاـجملا  يف  ةــعئارلا  اـهتازاجنإب  يبـظوبأ  ةراـمإ  تـلتحا  دــقو 
ءارحـصلا لامر  رهقو  ةعيبطلا  ةوسق  ىلع  بلغتلا  يف  ىذتحي  اجذومن  عاطقلا  اذـه  يف  ةدـئارلا  اهتبرجت 

لـالخف .هكاوـفلاو  تاوارــضخلا  عاوـنأ  نـم  دـيدعلل  ةـجتنم  عرازمو  ءارــضخ  تاـحاس  ىلإ  اـهنابثك  لـيوحتو 
ماع ةزايح  ىلإ 24,018  ماع 1971  ةزايح  نم 634  ةرم ، ةيعارزلا 38  تازايحلا  ددع  فعاضت  ةيضاملا  دوقعلا 

ةرتفلا لالخ  منود  ىلإ 749,868  منود  نم 22,377  ةرم  ةيعارزلا 33  يضارألا  ةحاسم  تفعاضت  امنيب  ، 2018
.اهسفن

نإـف يبـظوبأ ، ةراـمإ  يف  يعارزلا  عاـطقلا  هجاوـت  يتـلا  ةـيخانملا  تايدـحتلاو  تابوعـصلا  نم  مغرلا  ىلعو 
تابوعـصلا كـلت  عـيمج  رهق  تعاطتــسا  ةـميكحلا ، تاسايــسلا  لـضفبو  ةراـمإلا ، يف  ةـيعارزلا  ةريــسملا 

، ةــيلاعلا ةرارحلا  تاــجردو  ةــفاجلا ، ةيــساقلا  اــهتعيبط  ىلع  بــلغتلاو  ءارحــصلا  ضيورتو  تايدــحتلاو ،
حبـصأ ثيح  ديعبلا ، ىدملا  ىلع  ةمادتـسم  ةيعارز  ةيمنت  قيقحت  ليبس  يف  ةسوملم  تازاجنا  ليجـستو 

يبظوبأ ةرامإ  هدهـشت  يذـلا  يداصتقالاو  يراضحلا  مدـقتلل  ةقرـشملا  روصلا  ىدـحإ  لثمي  يعارزلا  عاطقلا 
.تالاجملا فلتخم  يف  اًيلاح 

ًانكر ّدـعي  يذـلا  يعارزلا ، طاشنلا  اهنمو  اـهعيمج  يداـصتقالا  طاـشنلا  عورفب  ةـيداصتقالا  ةـيمنتلا  رثأـتت 
ةـسيئرلا ةيجاتنإلا  تاعاطقلا  نم  يعارزلا  عاطقلا  ّدـعي  ثيح  ةـلماشلا ، ةـيمنتلا  فادـهأ  قيقحتل  ًايـساسأ 

داوـملاو ةـيئاذغلا  علـسلل  دّوزملا  سيئرلا  ردـصملا  هنأ  ىلإ  ةـفاضإلاب  يلاـمجإلا ، يلحملا  جـتانلل  ةـنّوكملا 
ريفوت نم  ّدب  ناك ال  قلطنملا  اذه  نمو  .يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةيئاذغلا  تاعانـصلا  نم  ديدعلل  ةـمزاللا  ماخلا 

نم ةمّدقتم  تايوتـسم  قيقحت  نكمي  ثيح ال  ةيعارزلا ، ةطـشنألا  لوح  ةيئاصحإلا  تانايبلل  ةلماش  ةدعاق 
ةيئاصحإ تانايب  ىلإ  دنتـست  فادهألا  ةدّدـحم  ةـيومنت  جـماربو  ططخ  دوجو  نود  ةطـشنألا  هذـه  يف  ومنلا 

.ةرّبعمو ةيعقاوو  ةقيقد 

ةطـشنألا لوـح  ةـيعونو  ةّـيمك  ةـيئاصحإ  تاـنايب  يبـظوبأ  ةراـمإل  يونــسلا  يئاـصحإلا  باـتكلا  نّمــضتيو 
مسقلا اذه  نمضتيو  .تارارقلا  ذاختاو  تاسايسلاو  ططخلا  مسر  يف  اهنم  ةدافتـسالا  حيتي  امم  ةيعارزلا ،

جاـتنإلا تاّـيمكو  ةـيلوصحملا  ةـحاسملا  تارـشؤمو  ةـيعارزلا  يـضارألا  ةـحاسمو  عرازملا  دادـعأ  نـع  تاـنايب 
.هميقو يعارزلا 

زكرتـي سأر ، نوـيلم  يبـظوبأ 3  ةراـمإ  يف  زعاـملاو  نأـضلا  نم  ةـيناويحلا  ةورثـلل  يّلكلا  ددـعلا  غلب  اـمك 
، ةرامإلا يف  زعاملاو  نأضلا  يلاـمجإ  نم  ىلع 65.8 %  توتحا  ثيح  نيعلا ، ةقطنم  يف  اهنم  ربكألا  ددـعلا 

ةبـسنب اـضيأ  نيعلا  ةـقطنم  يف  اـهمظعم  زّكرت  سأر  اهل 405,160  يّلكلا  ددـعلا  غلب  دـقف  لاـمجلا  اـمأ 
ةـصصختملا ةـيراجتلا  عرازملا  لوح  تانايب  يئاصحإلا  باـتكلا  نمـضتيو.لامجلا  ددـع  يلاـمجإ  نم   % 57.5

تايمك ريفوت  يف  مهـست  يتلاو  يبظوبأ  ةرامإ  يف  راقبألا  بيلحو  ةدئاملا  ضيبو  جاجدـلا  موحل  جاتنإ  يف 
ضاَّيبلا جاجدـلا  عرازم  تجتنأ  امك  نط ، جاجدلا 22,408  موحل  جاتنإ  ةـيمك  تغلب  ثيح  ءاذـغلا ، نم  ةريبك 

ماع 2018. يف  راقبألا ، بيلح  نم  نط  فلأ  بيلحلا 136.9 جاتنإ  عرازمو  ةضيب ، نويلم   529.7

يتابنلا جاتنإلا 
هيلع أرطت  يتلا  تارّيغتملاب  قّلعتت  طاشنلا  اذه  نع  تانايب  ريفوت  يف  يتابنلا  جاتنإلا  تاءاصحإ  مهاست 

%، ةبسنب 6 ةيلقحلا  ليصاحملا  اهيلت  ةرمثملا 36 ،% راجشألا  ةحاسملا  تلغش  دقف  رخآ ، ىلإ  مسوم  نم 
ةيتابنلا تازايحلا  ةـحاسم  يلامجإ  نم  هتبسن 3 % ام  تلغش  ثيح  تاوارضخلا  ليـصاحم  ةحاسم  ًاريخأو 

زجعلا رادقمو  يئاذـغلا  نمألا  نع  رّوصت  ميدـقت  يف  يتابنلا  جاتنإلا  تاءاصحإ  مهاست  امك  ماع 2018 ، يف 
ةّيمك ثيح  نم  ةـيجراخلا  ةراجتلا  تاسايـس  عضوت  هيلع  ًءانبو  اـهنم ، ضئاـفلا  وأ  ةـيتابنلا  تاـجتنملا  يف 

.ةيعارزلا ليصاحملا  يف  ضئافلا  وأ  زجعلا  ضفخ  يف  ةمزاللا  تاسايسلا  مسرو  تادراولاو  تارداصلا 
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ةقطنملا1.1.6 بسح  ةيتابنلا  تازايحلا  ةحاسمو  ددع 
( منود )

2010201620172018ةقطنملا
عومجملا
24,29024,01824,01824,018ددعلا
747,679749,868749,868749,868ةحاسملا

يبظوبأ ةقطنم 
3,8373,6053,6053,605ددعلا
95,48389,67989,67989,679ةحاسملا

نيعلا ةقطنم 
11,89411,92111,92111,921ددعلا
441,637452,503452,503452,503ةحاسملا

ةرفظلا ةقطنم 
8,5598,4928,4928,492ددعلا
210,559207,686207,686207,686ةحاسملا

ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

2018لكشلا 1.1.6 ةقطنملا ، بسح  ةيتابنلا  تازايحلا  ةحاسمل  يبسنلا  عيزوتلا 

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

2.1.62018 ةقطنملاو ، ةحاسملا  ةئف  بسح  ةيعارزلا  تازايحلا  ددع 

ةحاسملا يبظوبأعومجملاةئف  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  ةقطنم 
24,0183,60511,9218,492عومجملا

منود نم 20  4,4905926363,262لقأ 
منود  29 6,4502,8761,2302,344نم 20 - 
منود  39 9,774739,286415نم 30 - 
منود  49 2,661382592,364نم 40 - 
منود  59 172712936نم 50 - 
منود نم 60  4711938171رثكأ 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

12.0%

60.3%

27.7%
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3.1.62018 ةقطنملاو ، ةحاسملا  ةئف  بسح  ةيعارزلا  تازايحلا  ةحاسم 
( منود )

ةحاسملا يبظوبأعومجملاةئف  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  ةقطنم 
749,86889,679452,503207,686عومجملا

منود نم 20  49,4769,5288,69731,251لقأ 
منود  29 159,73373,76331,07354,897نم 20 - 
منود  39 327,6902,496311,08214,112نم 30 - 
منود  49 107,9581,61911,32795,012نم 40 - 
منود  59 9,4243807,0691,975نم 50 - 
منود نم 60  95,5881,89383,25510,440رثكأ 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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4.1.62018 ةقطنملاو ، ضرألا  مادختسا  بسح  ةيتابنلا  تازايحلا  ةحاسم 
( منود )

يبظوبأعومجملانايبلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  ةقطنم 
تازايحلا 749,867.989,678.6452,503.4207,685.9ةحاسم 
ةرمثملا 272,322.023,175.0145,779.0103,368.0راجشألا 

ةيلقحلا 43,514.03,732.033,197.06,585.0ليصاحملا 
( ةفوشكملا  ) تاوارضخلا 14,234.04,458.06,765.43,010.6ليصاحم 

( ةّيمحملا  ) تاوارضخلا 5,725.0686.03,470.21,568.8ليصاحم 
ةحارلل 264,616.529,956.0168,166.366,494.2روب 

حايّرلا 16,701.04,664.04,762.07,275.0تاّدصم 
12,725.21,498.07,662.23,565.0ينابملا

ةلغتسم ريغ  120,030.221,509.682,701.315,819.3ٍضارأ 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

2018لكشلا 2.1.6 ضرألا ، مادختسا  بسح  ةيتابنلا  تازايحلا  ةحاسمل  يبسنلا  عيزوتلا 

ةرمثملا. راجشألا 

ةيلقحلا. ليصاحملا 

تاوارضخلا. ليصاحم 
( ةفوشكملا )

.( ةّيمحملا  ) تاوارضخلا ليصاحم 

ةحارلل. روب 

حايّرلا. تاّدصم 

ينابملا.

ةلغتسم. ريغ  ٍضارأ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

36.3%

5.8%

1.9%
0.8%

35.3%

2.2%
1.7% 16.0%
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ةقطنملا5.1.6 بسح  ةيلقحلا  ليصاحملل  ةيلوصحملا  ةحاسملا 
( منود )

2010201620172018ةقطنملا
231,91960,20862,57543,514عومجملا

يبظوبأ 33,7086,3284,9813,732ةقطنم 
نيعلا 134,73443,47946,78433,197ةقطنم 
ةرفظلا 63,47710,40110,8106,585ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

ةقطنملا6.1.6 بسح  ةيلقحلا  ليصاحملا  جاتنإ  ةيمك 
( نط )

2010201620172018ةقطنملا
1,041,325225,342234,230177,589عومجملا

يبظوبأ 153,66324,95716,38113,928ةقطنم 
نيعلا 667,801147,689163,056139,747ةقطنم 
ةرفظلا 219,86152,69654,79323,914ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا7.1.6 بسح  ةجتنملا  ةيلقحلا  ليصاحملا  ةميق 
( مهرد فلأ  )

2010201620172018ةقطنملا
1,699,723409,040325,654247,854عومجملا

يبظوبأ 250,81948,81530,25427,675ةقطنم 
نيعلا 1,090,031262,642193,930178,945ةقطنم 
ةرفظلا 358,87397,583101,47041,234ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

2018لكشلا 3.1.6 ةقطنملا ، بسح  ةيلقحلا  ليصاحملاب  ةعورزملا  ةحاسملل  يبسنلا  عيزوتلا 

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

8.6%

76.3%

15.1%
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8.1.6، عونلا بسح  تاوارضخلا  نم  ةيجاتنإلا  طسوتمو  ةيلوصحملا  ةحاسملاو  جاتنإلا  ةيمك 
2018

)عونلا نط  ) جاتنإلا
ةيلوصحملا ةحاسملا 

( منود )
جاتنإلا طسوتم 

( منود / نط )
-100,362.919,958.8عومجملا
451.4180.52.5اطاطبلا
8,475.51,445.65.9فوفلملا

راح 83.9167.80.5لفلفلا 
ولح 1,127.4410.02.7لفلفلا 

4,747.32,152.62.2اسوكلا
3,116.5982.93.2ناجنذابلا
42,393.13,083.113.8رايخلا
23,671.53,601.36.6مطامطلا
498.2166.13.0خيطبلا
1,636.7467.63.5مامشلا
197.6232.50.8سخلا
4,001.71,377.52.9لصبلا
1,113.1741.31.5سنودقبلا
336.8399.20.8ءايلوصافلا
331.5189.41.8ردنمشلا
86.749.61.7رزجلا
1,621.9475.93.4ةرهزلا

عرقلاو 68.224.82.8نيطقيلا 
170.0202.10.8ةربزكلا
50.0143.60.3ةيخولملا
136.9172.10.8ةيمابلا
181.4100.71.8لجفلا
4,800.72,692.61.8ةرذلا
95.665.91.5ريجرجلا
14.68.31.8تفللا
954.7425.82.2ىرخأ

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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ةيمحملا9.1.6 تويبلا  ةحاسمو  ددع 
منود ةحاسملا :

2015201620172018دنبلا
16,71516,03715,34018,269ددعلا
5,8245,5045,1186,164ةحاسملا

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

)لكشلا 4.1.6 منود .ةحاسملا   ) ةيمحملا تويبلا  ةحاسمو  ددع 

ةحاسملا . ددعلا  .
.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

ةقطنملا10.1.6 بسح  ةيمحملا  تويبلا  ددع 

2015201620172018ةقطنملا
16,71516,03715,34018,269عومجملا

يبظوبأ 2,1052,2272,1302,070ةقطنم 
نيعلا 10,3909,8219,39412,056ةقطنم 
ةرفظلا 4,2203,9893,8164,143ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

2018لكشلا 5.1.6 ةقطنملا ، بسح  ةيمحملا  تويبلا  ددعل  يبسنلا  عيزوتلا 

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةقطنملا11.1.6 بسح  ةعوفلا  ةكرش  نم  ةملتسملا  رومتلا  ةيمك 
نط ةيمكلا :

2015201620172018ةقطنملا
93,07596,03789,93881,314عومجملا

يبظوبأ 8,1035,7455,4642,180ةقطنم 
نيعلا 53,83955,70652,86948,351ةقطنم 
ةرفظلا 31,13334,58631,60530,783ةقطنم 

ةعوفلا ةكرش   : ردصملا
ةعوفلا ةكرش  نم  ةملتسملا  ةيمكلا  * 

ةقطنملا12.1.6 بسح  ةعوفلا  ةكرش  نم  ةملتسملا  رومتلا  ةميق 
مهرد فلأ  ةميقلا :

2015201620172018ةقطنملا
579,282600,148489,689482,586عومجملا

يبظوبأ 45,00625,88224,37610,342ةقطنم 
نيعلا 320,580341,631282,469284,837ةقطنم 
ةرفظلا 213,696232,636182,844187,407ةقطنم 

ةعوفلا ةكرش   : ردصملا
ةعوفلا ةكرش  نم  ةملتسملا  رومتلا  ةميق 

13.1.62018 ةقطنملا ، بسح  ةعورزملا  ةيجرحلا  راجشألا  ةحاسمو  ددع 
( منود ةحاسملا : )

ةحاسملاددعلاةقطنملا
1,154,63916,701عومجملا

يبظوبأ 358,1454,664ةقطنم 
نيعلا 403,3744,762ةقطنم 
ةرفظلا 393,1207,275ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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عونلا14.1.6 بسح  اهتميقو  تاوارضخلا  ليصاحم  جاتنإ  ةيمك 
( مهرد فلأ  ةميقلا : نط ، ةيمكلا : )

جتنملا
2018

ةميقلاةيمكلا
100,362.9288,656.1عومجملا
451.41,176.1اطاطبلا
8,475.512,532.4فوفلملا

راح 83.9251.2لفلفلا 
ولح 1,127.43,460.7لفلفلا 

4,747.317,890.0اسوكلا
3,116.56,078.1ناجنذابلا
42,393.1132,390.2رايخلا
23,671.567,907.0مطامطلا
498.21,191.3خيطبلا
1,636.74,124.9مامشلا
197.6841.3سخلا
4,001.79,075.9لصبلا
1,113.15,940.1سنودقبلا
336.81,237.5ءايلوصافلا
331.5911.9ردنمشلا
86.7202.0رزجلا
1,621.94,421.8ةرهزلا

عرقلاو 68.2345.1نيطقيلا 
170.01,013.5ةربزكلا
50.0228.3ةيخولملا
136.9741.3ةيمابلا
181.4926.6لجفلا
4,800.712,245.5ةرذلا
95.6540.6ريجرجلا
14.633.9تفللا
954.72,948.9ىرخأ

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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نييعارزلا15.1.6 نيجتنملا  راعسأل  يسايقلا  مقرلا 
(2016  = 100)

20172018لوصحملا
تاجتنملا 102.4101.7عيمج 

104.8100.6مطامط
راح 112.3111.5لفلف 
ولح 85.380.1لفلف 

6062.6رايخ
97.8107.3اسوك
28.137.3خيطب

113.7103.8مامش
فاج 99.8105.9لصب 

8685.4ءايلوصاف
115.191.8ناجنذاب
124124.6ةرهز
97.5125.5فوفلم
137.1117.4سخ
ــ52.2عرق
53.994.9ةربزك

51.736.7ردنمش
81.196.7سنودقب
61.370.3اطاطب
82.782.7ةرذ
16.913.7لجف
ــ61رزج
217.9258.6ةيماب

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةقطنملا16.1.6 بسح  ةكلهتسملا  تاديبملا  ةيمك 
( رتل )

2015201620172018ةقطنملا
30,65821,39415,52216,377عومجملا

يبظوبأ 3,9001,564438784ةقطنم 
نيعلا 13,69012,0479,2879,264ةقطنم 
ةرفظلا 13,0687,7835,7976,329ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

ةقطنملا17.1.6 بسح  نيعرازملل  ةحونمملا  ضورقلل  ةيلامجإلا  ةميقلا 
( مهرد فلأ  )

2010201620172018ةقطنملا
* 26,719933313199عومجملا

يبظوبأ 34101470ةقطنم 
نيعلا 21,752933166179ةقطنم 
ةرفظلا 4,6260020ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
ضرقلا ةميق  نم  طقف  عرازملا 50 % ددسي  * 

239  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ةيكمسلاو ةيناويحلا  ةورثلا 
ّدعت اهنأ  امّيـس  الو  ةيداصتقالا ، ةيمنتلا  قيقحت  يف  ةـسيئرلا  تامّوقملا  نم  ةـيناويحلا  ةورثلا  عاطق  ّدـعي 

ةموكحلا لبق  نم  غلاب  مامتهاب  عاطقلا  اذه  يظح  كلذـل  ةـيدابلاو ؛ فيرلا  ناكـسل  يـساسأ  لخد  ردـصم 
ةورثلا دادعأ  يف  ًادرّطم  ًاومن  دوهجلا  كلت  ترمثأ  ثيح  ةدمتعملا ، تاسايسلاو  جماربلاو  ططخلا  لالخ  نم 

 % وحن 87.6 ةرامإلا  ىوتـسم  ىلع  زعاملاو  نأضلا  ةبـسن  تغلب  دـقو  .ةيـضاملا  تاونـسلا  لالخ  ةـيناويحلا 
عومجم نم  ةبسنب 1.1 %  راقبألا  ًاريخأو  ةبسنب 11.3 ،%  لامجلا  اهيلت  ةيناويحلا  ةورثلا  دادعأ  عومجم  نم 

ًايـساسأ ًاردصم  لحاوسلا  ّدعتو  ماع 2018 ،  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةـيديلقتلا  تازايحلا  يف  ةـيناويحلا  ةورثلا 
، ةـيلحاسلا قطاـنملا  ينطاوم  ءاذـغ  يف  يـساسألا  رـصنعلاو  كامـسألا ، نم  ناكـسلا  تاـجايتحا  ةـيبلتل 

تغلب دقف  يموقلا ، لخدلل  مهم  ًاردصمو  ةدّدجتملا  ةيداصتقالا  تاورثلا  مهأ  نم  ةيكمـسلا  ةورثلا  ّدعتو 
ماع 2018. لالخ  مهرد  نويلم  تغلب 120.5  ةيلامجإ  ةميقب  نط  ةداطصملا 4,892  كامسألا  ةيمك 

عونلا18.1.6 بسح  ةيناويحلا  ةورثلا  دادعأ 

2010201620172018عونلا
2,357,0653,514,5703,545,0003,599,749عومجملا
1,041,3701,760,5531,757,4811,771,922نأضلا
1,000,5321,312,8031,337,0901,382,341زعاملا
39,77846,99041,95940,326راقبألا
275,385394,224408,470405,160لامجلا

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

يبظوبأ19.1.6 ةقطنم  عونلا -  بسح  ةيناويحلا  ةورثلا  دادعأ 

2010201620172018عونلا
387,379699,888613,841637,681عومجملا
173,757369,677330,880329,654نأضلا
166,942248,352219,063234,469زعاملا
3,7646,4287,1797,135راقبألا
42,91675,43156,71966,423لامجلا

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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نيعلا20.1.6 ةقطنم  عونلا -  بسح  ةيناويحلا  ةورثلا  دادعأ 

2010201620172018عونلا
1,516,6572,219,3912,335,2682,341,597عومجملا
671,6391,087,2571,126,5091,137,697نأضلا
645,299876,272931,030938,342زعاملا
34,91139,24833,80032,492راقبألا
164,808216,614243,929233,066لامجلا

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

ةرفظلا21.1.6 ةقطنم  عونلا -  بسح  ةيناويحلا  ةورثلا  دادعأ 

2010201620172018عونلا
453,029595,291595,891620,471عومجملا
195,975303,619300,092304,571نأضلا
188,290188,179186,997209,530زعاملا
1,1031,314980699راقبألا
67,661102,179107,822105,671لامجلا

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

2018لكشلا 6.1.6 ةقطنملا ، بسح  ةيناويحلا  ةورثلا  دادعأل  يبسنلا  عيزوتلا 

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

17.7%

65.0%

17.2%
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عونلالكشلا 7.1.6 بسح  ةيناويحلا  ةورثلا  دادعأ 

لامجلا . راقبألا  . زعاملاو  نأضلا  .

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

ةقطنملا22.1.6 بسح  ةيناويحلا  ةورثلا  تازايح  ددع 

2010201620172018ةقطنملا
17,96325,17125,20024,189عومجملا

يبظوبأ 3,6595,5984,4934,983ةقطنم 
نيعلا 10,69215,09916,21114,895ةقطنم 
ةرفظلا 3,6124,4744,4964,311ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

عونلا23.1.6 بسح  ةحوبذملا  تاناويحلا  ددع 

2010201620172018عونلا
706,266918,680936,246927,574عومجملا

زعامو 671,783869,973877,932866,835مانغأ 
13,94213,74411,82412,551راقبأ

20,54134,96346,49048,188لامج

ةرفظلاو نيعلاو  يبظوبأ  تايدلب  تايدلبلاو -  ينارمعلا  طيطختلا  ةرئاد   : ردصملا

عونلا24.1.6 بسح  حبذلا  تايلمع  نم  ةجتنملا  موحللا  ةيمك 
( نط )

2010201620172018عونلا
14,66919,24220,36728,985عومجملا

زعامو 9,93711,62411,52911,453مانغأ 
2,4652,7572,4264,051راقبأ

2,2674,8606,41213,481لامج

ةرفظلاو نيعلاو  يبظوبأ  تايدلب  تايدلبلاو -  ينارمعلا  طيطختلا  ةرئاد   : ردصملا
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عونلا25.1.6 بسح  حبذلا  تايلمع  نم  ةجتنملا  موحللا  ةميق 
( مهرد فلأ  )

2010201620172018عونلا
473,000872,055830,4161,184,103عومجملا

زعامو 331,000601,474521,199518,233مانغأ 
74,00094,39782,957137,930راقبأ

68,000176,184226,260527,940لامج

ةرفظلاو نيعلاو  يبظوبأ  تايدلب  تايدلبلاو -  ينارمعلا  طيطختلا  ةرئاد   : ردصملا

ةعرزملا26.1.6 عون  بسح  ةيراجتلا  عرازملا  ددع 

2010201620172018عونلا
25323236عومجملا

محاللا جاجدلا  89910عرازم 
ضايبلا جاجدلا  4779عرازم 

تاهمألا جاجد  0333عرازم 
راقبالا 13131314عرازم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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عونلا27.1.6 بسح  ةيراجتلا  عرازملا  جاتنإ  ةيمك 

2010201620172018عونلا
( نط  ) نجاود 15,22523,15423,73322,408موحل 

( هضيب فلأ   ) ةدئام 127,013402,285435,493529,693ضيب 
( نط  ) راقبأ 66,086104,132114,260136,930بيلح 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

كامسألل28.1.6 ةسيئرلا  تالئاعلا  بسح  ةداطصملا  كامسألا  ةميقو  ةيمك 
( مهرد فلأ  ةميقلا : نط ، ةيمكلا : )

كامسألا تالئاع 
20172018

ةميقلاةيمكلاةميقلاةيمكلا
4,739.6121,068.84,892.2120,533.5عومجملا

936.111,377.91,331.223,331.8شج
145.52,082.380.11,344.3شرف

346.99,080.9272.97,376.4يرعش
109.91,264.963.9650.8رسين
368.04,921.5266.84,399.5بوقبق
1,812.355,088.41,940.951,431.1دعنك
709.832,187.3614.126,543.3روماه
57.1925.031.8540.8رفوك
254.04,140.6290.54,915.5ىرخأ

يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا ا
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رهشلا29.1.6 بسح  ةداطصملا  كامسألا  ةيمك 
( نط )

2010201620172018رهشلا
6,5564,4394,7404,892عومجملا
1,387428673709رياني
6914424721,096رياربف
471413559630سرام
604260476175ليربإ

514243287183ويام
251103103188وينوي
21280125157ويلوي
173106117112سطسغأ

1999313289ربمتبس
418465516491ربوتكأ
759786500219ربمفون
8761,020780843ربمسيد

يبظ وبأ  ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا

ةقطنملا30.1.6 بسح  ةيرطيبلا  تايفشتسملا  يف  اهجالع  مت  يتلا  تاناويحلا  ددع 

2010201620172018ةقطنملا
1,358,213702,686671,424561,376عومجملا

يبظوبأ 530,499176,236160,546118,290ةقطنم 
نيعلا 597,278297,708299,503302,241ةقطنم 
ةرفظلا 230,436228,742211,375140,845ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

245  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ناويحلا31.1.6 عون  بسح  اهميعطت  مت  يتلا  تالاحلا  ددع 

2010201620172018عونلا
4,821,7979,366,1597,593,5695,085,297عومجملا

3,919,5294,542,1883,830,4802,151,692نأض
857,2374,806,4613,757,4082,927,417زعام
45,03117,5105,6816,188راقبأ

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

ةقطنملا32.1.6 بسح  نجاودلل  ةيضرملا  تالاحلا  ددع 

2010201620172018ةقطنملا
124,613119,74478,06433,804عومجملا

يبظوبأ 26,80615,94320,6288,704ةقطنم 
نيعلا 50,59657,92513,50515,064ةقطنم 
ةرفظلا 47,21145,87643,93110,036ةقطنم 

.ةيئاذغلا ةمالسلاو  ةعارزلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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ةيعارزلا علسلل  ةيجراخلا  ةراجتلا 
كلذ ىلع  اهدـعاسي  ةـيعارزلا  علـسلل  ةـيجراخلا  ةراـجتلا  ةـكرح  يف  ريبـك  طاـشنب  يبـظوبأ  ةراـمإ  عّتمتت 

ةمظنألاو نيناوقلاو  ةيراجتلا  تاليهـستلا  ىلإ  ةـفاضإلاب  ايـسآ ، قرـش  لود  نم  اهبرقو  يفارغجلا  اهعقوم 
ةيعارزلا علـسلل  يراـجتلا  لداـبتلا  ةـكرح  يف  ومنلاو  رّوطتلا  ىلع  تدـعاس  يتـلا  اـهب ، لومعملا  ةـيراجتلا 

.ةرامإلا ذفانم  ربع  ةيئاذغلاو 

ةيئاذغلاو33.1.6 ةيعارزلا  علسلا  نم  يبظوبأ  ةرامإل  تادراولا  ةميق 
( مهرد فلأ  )

2015201620172018نايبلا
8,680,1787,685,1037,782,2507,709,138عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
2,836,3902,902,1013,067,7742,854,709ةيناويحلا

ةيتابن 2,897,7592,121,7192,129,9722,389,376تاجتنم 
ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  396,914445,529419,620336,586موحش 

لئاوسو تابورشمو  ةيئاذغ  داوم 
غبتو 2,424,2062,142,9432,098,5272,057,899ةيلوحك 

99,55357,08554,30360,909ةدمسالا
تايرطفلاو ضراوقلاو  تارشحلا  تاديبم 

25,35615,72612,0549,659باشعألاو

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ردصملا :
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  تانايب 2018-2015  * 

ةيئاذغلاو34.1.6 ةيعارزلا  علسلا  نم  يبظوبأ  ةرامإ  نم  تارداصلا  ةميق 
( مهرد فلأ  )

2015201620172018نايبلا
10,450,0158,651,2187,353,6157,491,182عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
2,200,7751,813,0861,838,0722,390,347ةيناويحلا

ةيتابن 2,158,0131,664,336994,264623,163تاجتنم 
ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  1,283,472746,395564,309568,618موحش 

لئاوسو تابورشمو  ةيئاذغ  داوم 
غبتو 4,467,5234,186,7013,832,0003,759,035ةيلوحك 

77,37063,03049,67849,859ةدمسالا
تايرطفلاو ضراوقلاو  تارشحلا  تاديبم 

262,862177,67075,292100,160باشعألاو

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ردصملا :
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  تانايب 2018-2015  * 
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ةيئاذغلاو35.1.6 ةيعارزلا  علسلا  نم  يبظوبأ  ةرامإ  ذفانم  ربع  هريدصت  داعملا  ةميق 
( مهرد فلأ  )

2015201620172018نايبلا
3,288,7053,350,3172,644,0713,416,999عومجملا

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
428,195303,474263,089343,743ةيناويحلا

ةيتابن 1,935,3821,528,5191,266,5462,025,700تاجتنم 
ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  18,48414,00413,83310,071موحش 

لئاوسو تابورشمو  ةيئاذغ  داوم 
غبتو 886,1661,494,6361,094,2411,033,843ةيلوحك 

3,2433,3451,8062,051ةدمسالا
تايرطفلاو ضراوقلاو  تارشحلا  تاديبم 

17,2356,3394,5561,591باشعألاو

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  تانايب 2018-2015  *

يفلكشلا 8.1.6 ةيئاذغلاو  ةيعارزلا  علسلا  نم  هريدصت  داعملاو  تارداصلاو  تادراولا  ةميق 
يبظوبأ ةرامإ 

هريدصت داعملا  . تارداصلا  . تادراولا  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةرامإ36.1.6 يف  ةيعارزلا  ةدمسألا  نم  هريدصت  داعملاو  تارداصلاو  تادراولا  ةميقو  ةيمك 
يبظوبأ

( مهرد فلأ  ةميقلا : نط ، ةيمكلا : )

2015201620172018نايبلا
تادراولا
46,12134,20235,10234,337ةيمكلا
99,55357,08554,30360,909ةميقلا
تارداصلا
115,29025,68419,28019,082ةيمكلا
77,37063,03049,67849,859ةميقلا

هريدصت داعملا 
6881,4686091,235ةيمكلا
3,2433,3451,8062,051ةميقلا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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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

10

15

20

25

30

35

40

45

50
رياني

رياربف

رام
س

يربأ
ل

ويام

وينوي

ويلوي

غأ
س

ط
س

ربمتبس

ربوتكأ

ربمفون

يد
ربمس

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  252



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

20

30

40

50

60

70

رياني

رياربف

رام
س

يربأ
ل

ويام

وينوي

ويلوي

غأ
س

ط
س

ربمتبس

ربوتكأ

ربمفون

يد
ربمس

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  254



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

261  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



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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هايملاو ةقاطلا  . 3.6

زاغلاو طفنلا 
ىلإ ةـفاضإلاب  يعيبـطلا ، زاـغلاو  ماـخلا  طـفنلا  مادختـساو  جاـتنإ  نع  ةـيئاصحإ  تاـنايب  مسقلا  اذـه  رفوـي 

ةناـكملاو حاـجنلا  كـلذ  سكعيو  .ةرركملا  ةــيلورتبلا  تاــجتنملا  تاــعيبمو  يلحملا  جاــتنإلا  نـع  تاــنايب 
نأ ذــنم  .زاـغلاو  طـفنلا  لاـجم  يف  ملاـعلا  ءاـحنأ  عـيمج  يف  يبـظوبأ  ةراـمإ  اـهيلإ  تلـصو  يتـلا  ةزيمملا 

نيجتنملا دـحأ  ةراـمإلا  تحبـصأ  ماـع 1958  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةرم  لوـأل  ةـيراجت  تاّـيمكب  طـفنلا  فشُتكا 
ةدعاق عيونتل  دمألا  ةليوط  ةسايس  يبظوبأ  ةموكح  تنبت  دقو  .ملاعلا  ىوتسم  ىلع  طفنلل  نيـسيئرلا 

.ةرامإلا يف  ةيطفنلا  ريغ  ةطشنألا  ةمهاسم  ةدايزو  ةيداصتقالا  ةطشنألا 

ماـخلا طـفنلل  يونــسلا  جاـتنإلا  غلب.ةمادتــسملا  ةـيمنتلل  ةـيقيقحلا  ةنامــضلا  وـه  عـيونتلا  اذــه  ّدــعيو 
زاـغلا جاــتنا  غـلبو  ماـع 2017 ، نـع  ةبــسنب %1.5 عاـفترا  لـثمي  اــم  ماــعل 2018 ، لــيمرب  فـلأ   1,097,616

ةرّركملا ةــيلورتبلا  تاـجتنملا  جاـتنإ  غـلب  اـمنيب  ماـع 2018 ، بـعكم  مدــق  نوـيلم  يعيبـطلا 2,987,621 
ماع 2018. يرتم  نط  فلأ   49,732

ماخلا1.3.6 طفنلل  ةيجراخلا  تاعيبملاو  جاتنإلا 
( ليمرب فلأ  )

2015201620172018نايبلا
جاتنإلا
1,068,5751,104,8271,081,7431,097,616ةميقلا

يمويلا 2,9283,0192,9643,007طسوتملا 
ةيجراخلا تاعيبملا 

892,230885,474876,260802,223ةميقلا
يمويلا 2,4442,4192,4012,198طسوتملا 

يبظوبأ _ ءاصحإلا زكرم  كوندأ ،  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تافثكملا نمضتي  جاتنإلا ال  ةظحالم :

.ةدحتملا ةيبرعلا  تارامالا  ةلود  قاطن  جراخو  ىرخألا  تارامإلل  تاعيبملا  لمشت  ةيجراخلا  تاعيبملا  ةظحالم :

يعيبطلا2.3.6 زاغلا  جاتنإ 
( بعكم مدق  نويلم  )

2015201620172018نايبلا
جاتنإلا

يونسلا 2,733,8042,727,7113,096,1782,987,621جاتنإلا 
يمويلا 7,4907,4538,4838,185جاتنإلا 

يبظوبأ _ ءاصحإلا زكرم  كوندأ ،  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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زاغلا3.3.6 تاجتنم  تارداصو  جاتنإ 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا عون 
20172018

تارداصلاجاتنإلاتارداصلاجاتنإلا
27,23726,84525,94725,232عومجملا

لاسم يعيبط  5,8315,5655,6015,418زاغ 
5,7025,5735,1985,159نابورب
5,1004,8754,6894,498ناتوب

 )+( 3,9804,1483,6633,547ناتنب
( تيربك  ) 6,6246,6846,7976,610ىرخأ

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

ةرركملا4.3.6 ةيلورتبلا  تاجتنملل  تاعيبملاو  جاتنإلا 
( يرتم نط  فلأ  )

2015201620172018نايبلا
جاتنإلا

يونسلا جاتنإلا  32,52240,72340,85249,732ةيمك 
يمويلا 89.1111.3111.9136.3طسوتملا 

ةلودلا لخاد  تاعيبملا 
ةيونسلا ةلودلا  لخاد  تاعيبملا  13,37616,40913,3859,213ةيمك 

يمويلا 36.744.836.725.2طسوتملا 
تارداصلا

ةيونسلا تارداصلا  20,56423,20424,67430,197ةيمك 
يمويلا 56.363.467.682.7طسوتملا 

تافثكملا ماخلا و  طفنلا  تالخدم 
( يموي ليمرب / فلأ  )640640837888

فلأ  ) ريركتلل ةيميمصتلا  ةقاطلا 
( يموي 920920922928ليمرب /

يبظوبأ _ ءاصحإلا زكرم  كوندأ ،  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرركملا5.3.6 ةيلورتبلا  تاقتشملا  جاتنإ 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا 2015201620172018عون 
32,52240,72340,85249,732عومجملا

لاسملا لورتبلا  785785740951زاغ 
صاصرلا نم  لاخ  3,5894,6782,5972,932نيزنب 

8,6199,6099,24510,353اتفن
نيسوريك تارئاط /  9,81011,04410,47413,216دوقو 

لزيد زاغلا /  7,7119,5179,16310,570تيز 
ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  1,9174,7328,31310,036تيز 

ميحشتلا 234230453-تويز 
911249098تيربكلا
1,123---ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  : ردصملا

)%( لكشلا 1.3.6 2018 ةرركملا ، ةيلورتبلا  تاقتشملا  جاتنإ 

لاسملا. لورتبلا  زاغ 

صاصرلا. نم  لاخ  نيزنب 

اتفن.

نيسوريك. تارئاط /  دوقو 

لزيد. زاغلا /  تيز 

تويز. اياقب  ليقثلا /  دوقولا  تيز 
ةليقث

تيربكلا.

ميحشتلا. تويز 

ىرخأ.

يبظوبأ _ ءاصحإلا زكرم  كوندأ ،  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرّركملا6.3.6 ةيطفنلا  تاجتنملا  نم  ةلودلا  لخاد  تاعيبملا 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا عون 
20172018

ةرامإ
يبظوبأ

تارامإلا
ىرخألا

ةرامإ
يبظوبأ

تارامإلا
ىرخألا

8,5774,8086,7612,452عومجملا
لاسملا لورتبلا  23714-222زاغ 

صاصرلا نم  لاخ  3,1921052,5231885نيزنب 
نيسوريك تارئاط /  -3,0081,2462,335دوقو 

لزيد زاغلا /  2,1372,5211,636405تيز 
تويز اياقب  ليقثلا /  دوقولا  تيز 

97-930-ةليقث

ميحشتلا 1863052تويز 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

ةرركملا7.3.6 ةيلورتبلا  تاجتنملا  تارداص 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا 2015201620172018عون 
20,56423,20424,67430,197عومجملا

لاسملا لورتبلا  --1,4711,126زاغ 
صاصرلا نم  لاخ  610129نيزنب 

7,7339,6589,2149,853اتفن
نيسوريك تارئاط /  5,4336,1555,9926,534دوقو 

لزيد زاغلا /  3,8634,6064,7155,990تيز 
ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  2,0581,4974,3716,958تيز 

ميحشتلا 152370363-تويز 
490---ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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هايملاو ءابرهكلا 
جاـتنإلا اـهنم : ةاّـلحملا  هاـيملاو  ءاـبرهكلا  تاءاــصحإ  ىلع  يئاــصحإلا  باــتكلا  نـم  مـسقلا  اذــه  يوـتحي 

نم لـك  يف  لـقنلا  طوـطخو  جاـتنإلا  يف  مدختــسملا  دوـقولا  تاـّـيمكو  ةــيجاتنإلا  ةردــقلاو  كالهتــسالاو 
يف ًايـساسأ  ًارود  هاـيملاو  ءاـبرهكلا  عاـطق  بـعليو.ةرفظلا  ةـقطنمو  نـيعلا  ةـقطنمو  يبـظوبأ  ةـقطنم 

ومنلا ةـيلمع  معدـل  ةيرورـضلا  تامدـخلا  ريفوت  ىلع  عاطقلا  لمعي  ثيح  ةرامإلل  يداـصتقالا  ومنلا  طـطخ 
.ةرامإلا يف  يعامتجالاو  يداصتقالا 

ةقاـطلا تـغلب  ةراـمإلا ، امهدهـشت  نيذـللا  يعانـصلاو  ينارمعلا  نيعـّـسوتلاو  دـيازتملا  بـلطلا  ةـجيتنو 
ماـع نـع  ةبـسنب 1.5 %  تـعفترا  يأ  ةـعاس  طاو  اـجيج  براـقي 72,586  اـم  ماع 2018  ةدـلوملا  ةـيئابرهكلا 

نولاـج نويلم  تناـكف 240,301  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةرفاوـتملا  ةاّـلحملا  هاـيملا  ةّـيمك  تـغلب  اـمك  . 2017
ماع 2018. يناطيرب 

ةيئابرهكلا8.3.6 ةقاطلا  تاءاصحإ 
( ةعاس تاواجيم  )

2015201620172018نايبلا
قيرط نع  ةدلوملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 

66,626,46968,183,36371,504,16472,585,807تاكرشلا

ريركتو لاميإ  يتكرش  نم  43,965---لوحملا 
66,626,46968,183,36371,504,16472,629,771يلامجإلا

ةرامإ نم  ةردصملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 
7,890,6448,897,22211,345,45911,822,507يبظوبأ

ةرامإ يف  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  ةيمك 
* 58,735,82559,286,14160,158,70560,807,264يبظوبأ

( تاواجيم  ) ءابرهكلا ديلوت  12,57112,24513,64713,647ةردق 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ماعل 2015 و 2016  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :

ةكبشلا ربع  دوقفملا  ىلإ  ةفاضإلاب  تاطحملل  يلخادلا  كالهتسالا  لمشت  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  * 
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ةقطنملا9.3.6 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  ةيمك 
( ةعاس تاواجيم  )

2015201620172018ةقطنملا
* 58,735,82559,286,14160,158,70560,807,264يلامجإلا

يبظوبأ 34,850,29634,760,57435,768,51236,594,176ةقطنم 
نيعلا 11,025,32310,733,79111,107,18711,138,328ةقطنم 
ةرفظلا 12,860,20613,791,77613,283,00613,074,760ةقطنم 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ماعل 2015 و 2016  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :

ةكبشلا ربع  دوقفملا  ىلإ  ةفاضإلاب  تاطحملل  يلخادلا  كالهتسالا  لمشت  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  * 

)لكشلا 2.3.6 ةعاس تاواجيم   ) ةقطنملا بسح  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  ةيمك 

ةرفظلا ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
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عاطقلا10.3.6 بسح  ءابرهكلا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

2015201620172018عاطقلا
100100100100عومجملا
26.925.726.824.4يلزنملا
48.252.148.249.3يراجتلا
9.36.68.17.9يموكحلا
5.75.75.76.0ةعارزلا
9.79.811.212.3ةعانصلا
0.30.10.10.1ىرخأ

يبظوبأ - ءاصحإلا زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

11.3.62018 عاطقلاو ، ةقطنملا  بسح  ءابرهكلا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

يبظوبأعاطقلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
66.433.20.4100.0يلزنملا
62.810.826.4100.0يراجتلا
59.919.920.2100.0يموكحلا
12.364.922.8100.0ةعارزلا
79.910.110.0100.0ةعانصلا
70.716.213.0100.0ىرخأ

يبظوبأ - ءاصحإلا زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

2018لكشلا 3.3.6  (، تاواجيم  ) ةقطنملا بسح  ىوصقلا  ةيرهشلا  لامحألا 

ةرفظلا ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
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2018لكشلا 4.3.6  (، تاواجيم  ) ةقطنملا بسح  ايندلا  ةيرهشلا  لامحألا 

ةرفظلا ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا

هايملاو12.3.6 ءابرهكلا  طاشن  يف  دوقولا  كالهتسا 
( ةيناطيرب ةيرارح  ةدحو  نويلب  )

2015201620172018نايبلا
691,471813,083829,751820,751عومجملا

يعيبط 689,368812,699827,705820,451زاغ 
ماخ 98411000طفن 

زاغلا 1,1192742,046300تيز 
دوقولا 0000تيز 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
.زاغلا تيز  كالهتسا  عافترا  ىلا  ىدأ  ماع 2017  يف  ءابرهكلاو  ءاملل  لانويشانرتنا  أفرملا  ةكرشل  ةيبيرجتلا  ةلحرملا  ءدب  ةظحالم :

اهغولبل13.3.6 ططخملا  ةيجاتنإلا  ةقاطلاو  ةالحملا  هايملا  نم  عزوملا  جاتنإلا و 
( يناطيرب نولاج  نويلم  )

2015201620172018نايبلا
ةرفوتملا ةالحملا  هايملا  257,262248,303244,664240,301ةيمك 

205,818195,060196,848193,466جاتنإلا
ةريجفلا تاطحم  نم  51,44453,24347,81546,835دراولا 

ايونس ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  252,628245,246242,259237,982ةيمك 
ايموي ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  692670664652ةيمك 

ةالحملا هايملل  ةيميمصتلا  ةقاطلا 
( موي / نولاج نويلم  )683645697697

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :
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)لكشلا 5.3.6 يناطيرب نولاج  نويلم   ) ايونس ةعزوملاو  ةرفوتملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك 

ايونس ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  . ةرفوتملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  .

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا

ةقطنملا14.3.6 بسح  ايونس  ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك 
( يناطيرب نولاج  نويلم  )

2015201620172018ةقطنملا
* 252,628245,246242,259237,982يلامجإلا

يبظوبأ 152,109148,646148,627147,669ةقطنم 
نيعلا 68,94964,88264,12063,854ةقطنم 
ةرفظلا 31,57031,71829,51226,459ةقطنم 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  تانايب  ثيدحت  مت  : ةظحالم

)%( لكشلا 6.3.6 2018، ةقطنملا بسح  ايونس  ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك 

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا
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عاطقلا15.3.6 بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

2015201620172018عاطقلا
100100100100عومجملا
47.142.746.843.6يلزنملا
20.222.920.319.7يراجتلا
14.51211.312.8يموكحلا
15.519.71921.1ةعارزلا
2.42.62.32.4ةعانصلا
0.30.10.30.4ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

)%( لكشلا 7.3.6 2018 عاطقلا ، بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسا 

يلزنملا.

يراجتلا.

يموكحلا.

ةعارزلا.

ةعانصلا.

ىرخأ.

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

43.6%

19.7%

12.8%

21.1%

2.4% 0.4%
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16.3.62018 عاطقلاو ، ةقطنملا  بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

يبظوبأعاطقلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
65.021.913.1100.0يلزنملا
75.113.911.1100.0يراجتلا
66.515.518.0100.0يموكحلا
45.551.43.1100.0ةعارزلا
73.721.25.1100.0ةعانصلا
5.390.64.1100.0ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

17.3.62018 ةقطنملا ، بسح  ءابرهكلاو  هايملا  لقن  طوطخ 
( رتموليك )

يبظوبأةقطنملا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  ةقطنم 
ءابرهكلا لقن  طوطخ  2,6001,2394,096لاوطأ 

هايملا لقن  بيبانأ  طوطخ  8671,079901لاوطأ 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
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ةددجتملا ةقاطلا 
اديازتم امامتها  يبظوبأ  ةرامإ  ةموكح  تلوأ  دقو  يلاحلا  انرـصع  يف  امهم  ًارود  ةددـجتملا  ةـقاطلا  بعلت 

، يبظوبأ يف  ةـقاطلا  رداـصم  عيونتل  اـهدوهج  راـطإ  يف  كـلذو  ةـقباسلا  ةرتـفلا  يف  ةددـجتملا  ةـقاطلاب 
ًايويح ًارود  بعلت  يتلاو  ردـصم  ةردابم  يهو  ةددـجتملا  ةـقاطلا  لاجم  يف  ةـحومط  ةرداـبم  تقلطأ  ثيح 

تاثاعبنا ضيفخت  يف  مهـسي  امب  ةددجتملا ، ةـقاطلا  لاجم  يف  يبظوبأ  ةرامإل  يدايرلا  عقوملا  زيزعت  يف 
ةريـسم معدو  ةـيخانملا ، تاريغتلاو  يرارحلا  سابتحالا  ةرهاظو  يوجلا  فالغلا  يف  نوبركلا  ديـسكأ  يناـث 
رداصملا نم  ةدـلوملا  ةـيئابرهكلا  ةـقاطلا  ةـيمك  تغلب  دقو.ةيرـشبلا  دراوملا  ريوطتو  يداصتقالا  عيونتلا 

ماع 2018. يف  ةعاس  تاو  اجيم  ةددجتملا 249,695 

ةددجتملا18.3.6 ةقاطلا  تاءاصحإ 
( ةعاس تاواجيم  )

2015201620172018نايبلا
ةدلوملا ءابرهكلا  264,014280,085271,704249,695ةيمك 

ءابرهكلا نم  233,147249,725251,093220,685رداصلا 
ءابرهكلا نم  50,95530,36011,23210,847دراولا 

( تاو اجيم   ) ديلوتلل ةبكرملا  111111111111ةردقلا 

( ردصم  ) لبقتسملا ةقاطل  يبظوبأ  ةكرش  : ردصملا
ماعرخاوأ 2013 نم  سمش  ةطحم  جاتنإ  ءدب  مت  ةظحالم :

)لكشلا 8.3.6 ةعاس تاواجيم   ) ةددجتملا ةقاطلا  تاءاصحإ 

ءابرهكلا نم  دراولا  . ءابرهكلا  نم  رداصلا  . ةدلوملا  ءابرهكلا  ةيمك  .

( ردصم  ) لبقتسملا ةقاطل  يبظوبأ  ةكرش  : ردصملا
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