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ةئيبلا . 2.6
ومنو عساـش  ينارمع  عـسوتو  ةـعراستمو  ةريبـك  ةـيداصتقا  ةـيمنت  نـم  يبـظوبأ  ةراـمإ  هدهــشت  اـم  لـظ  يف 

رّدـصتت يتلا  ةيـسيئرلا  تاعوضوملا  نم  اهاياضق  ةـهجاومو  اهتيمنتو  ةـئيبلا  عوضوم  حبـصأ  عيرـس ، يناـكس 
ةيمهأب قيمع  كاردإ  كانه  حبـصأ  ثيح  ةـيجيتارتسالا ، اهاؤرو  اهتـسايس  تاكرحمو  يبظوبأ  ةـموكح  تاحورطا 
ظافحلاو عمتجملا  ةـيمنتو  لـماشو ، نزاوتمو  مادتـسم  ومن  قيقحتل  اًيـساسأ  اًـبلطم  اـهرابتعاب  ةـئيبلا  ةـيامح 

.ةيعيبطلاو ةيداصتقالا  هدراومو  هتمالسو  هتحص  ىلع 

راجــشألا نييـالمو  قئادــحلاو  عرازملاو  تاـباغلا  نـم  ةعــساولا  ءارــضخلا  تاـحاسملا  نـم  ةحــضاو  كـلذ  تــالالدو 
ىلع اًدهاش  فقتو  ةيوارحصلا  يضارألا  طسو  ةرمتسمو  ةديازتم  ةروصب  رـشتنت  تتاب  يتلا  ةعّونتملا  تاتابنلاو 

الإ ملاعلا ، يف  طفنلا  يردصم  ربكأ  نم  اهنوك  مغرو.ققحت  يذـلا  زاجنإلا  ةـمظع  ىلعو  لوذـبملا  دـهجلا  ةـماخض 
ةيمارلا ةيملاعلا  دوهجلا  دوقت  ثيح  ةـفيظنلاو  ةددـجتملا  ةـقاطلا  رداصم  ينبت  يف  ةقاّبـس  ربتعت  يبظوبأ  نأ 
ديسكأ يناث  تاثاعبنا  ةدايزل  يساسألا  ردصملا  لثمت  يتلا  ةيديلقتلا  ةقاطلا  رداصم  ىلع  دامتعالا  ضفخ  وحن 

.ةيخانملا تاريغتلاو  يرارحلا  سابتحالا  ةرهاظو  يوجلا  فالغلا  يف  نوبركلا 

ىلع ظافحلا  نيداـيم  يف  ةـصاخ  ةـقومرم  ةـيلود  ةـناكم  يبظوبأ  ةراـمإ  ةـئيبلا  اـياضقب  ماـمتهالا  بسكأ  دـقو 
ثوحبلا عيجـشتو  ةـيعيبطلا  تاـيمحملا  ةـماقإو  ةـيرحبلاو  ةـيربلا  ةاـيحلا  ةـيمنتو  رحـصتلا  ةـحفاكمو  ةـعيبطلا 
ماـمتها داز  كلذـلو.ضارقنالاب  ةددـهملا  ةرداـنلا  رويطلاو  تاـناويحلا  نم  ةددـعتم  عاونأ  ىلع  ظاـفحلل  ةـيملاعلا 

ءاوـهلا ةدوـجو  خاــنملا  لــثم  تــالاجملا  فـلتخم  يطغت  ةــئيبلل  تاءاــصحإ  ريفوـتب  يبــظوبأ  - ءاــصحإلا زكرم 
يف مهـسي  امب  تاـيافنلا ، تاءاـصحإو  ةـينهملا  ةمالـسلاو  ةحـصلاو  هاـيملا  تاءاـصحإو  هل  ةـثولملا  تاـثاعبنالاو 

.ةرامإلا يف  ةمادتسم  ةئيب  قيقحتل  تاسايسلاو  ططخلا  يمسارو  رارقلا  يذختم  معد 

طـسوتم ناك  نيح  يف  ماع 2017  يف  ةـيوئم  ةـجرد  يبظوبأ 22.9  ةرامإل  ىرغـصلا  ةرارحلا  ةـجرد  طـسوتم  غلب 
ماع 2016 رتميلم  نم 60.7  عفترا  يونسلا  راطمألا  لوطه  طسوتم  امأ  .ةيوئم  ةجرد  ىمظعلا 35  ةرارحلا  ةجرد 

دحلا طسوتم  غلب  اـمنيب  ةيبسنلا 27.9 ،%  ةـبوطرلل  ىندألا  دـحلا  طسوتم  غلبو  ماـع 2017  رتميلم  ىلإ 81.4 
ةميقلا طـسوتم  زواــجتو  لاكــسابوتكيه ، يوـجلا 1,009.57  طغــضلا  طــسوتم  ناــكو  اـهل 75.9 .%  ىـصقألا 

.فيصلا روهش  لالخ  ةعاس  عبرم / رتم  / تاو يمويلا 8000  يسمشلا  عاعشإلا  ةّدشل  ىمظعلا 

ماع لالخ  اـهب  حومـسملا  اهدودـح  نمـض  ءاوهلا  تاـثولم  تازيكرت  تّلظ  دـقف  ءاوهلا  ةـيعونب  قّلعتي  اـم  يفو 
نيب 112.7 و 129.4 ام  - نوركيم اهرطق 10  غلبي  يتلا   - ةقلاعلا ةربغألا  زيكرتل  يونسلا  لّدعملا  حوارتو  ، 2017

ةجلاعملا يحصلا  فرصلا  هايم  ةّيمك  تلـصوو.يبظوبأ  ةرامإل  ةيرـضحلا  قطانملا  يف  بعكم  رتم  / مارجوركيم
ةقطنم يف  ةـجلاعملا  فرـصلا  هاـيم  ةبـسن  تغلب  ثيح  بـعكم ، رتـم  نوـيلم  وــحن 310.7  ىلإ  ماـع 2017  يف 

.عومجملا نم  ةرفظلا 4 % ةقطنم  بيصن  دعتي  مل  نيح  يف  ةرامإلا ، يلامجإ  نم  وحن 76 % يبظوبأ 

يئاذغلا مّمـستلا  تالاحو  ءاذغلا  قيرط  نع  ةـلوقنم  ضارمأب  صخـش  نم 2263  رثكأ  بيـصأ  ماع 2016  لالخو 
اوبيصأ نيذلا  صاخشألا  ةبسن  دعتو  تاسوريفلاو ، ايريتكبلاب  ةثّولملا  تابورشملا  وأ  ةيذغألا  لوانت  نع  ةمجانلا 

دبكلا باهتلا  اهيلت  مث  نيباصملا ، ددـع  يلاـمجإ  نم   % وحن 62 تلـصو  ثيح  ىلعألا ، يه  يئاذغلا  ممـستلاب 
 %. ةبسنب 14  A عونلا نم 

ىلإ 25.96 لصي  يموي  طـسوتمب  تاـيافن  دـيلوت  ماع 2017  يف  ةرامإلا  تدهـش  دـقف  تاـيافنلا ، ّصخي  اـم  يفو 
تاءاشنالا تايافن  ةبـسن  تناـكو  .ًايونـس  ةرطخلا  ريغ  تاـيافنلا  نم  نط  نويلم  وحن 9.477  يأ  اـبيرقت ، نط  فـلأ 

تغلب %42 ثيح  ةرامإلا ، يف  ةّدلوملا  تايافنلا  تايمك  يلامجإ  نم  ىلعألا  مدهلاو 
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ةحاسملاو عقوملا 
يبونجلا لحاسلا  لوط  ىلع  ةدحتملا ، ةـيبرعلا  تارامإلا  ةـلود  برغ  بونجو  برغ  ىـصقأ  يف  يبظوبأ  ةرامإ  عقت 
اهتحاسم غلبتو  ًاقرـش ، ًاـبيرقتو 56  لوـط 51  يطخو  ًالامـش ، ' 40 22 و25  ضرع يطخ  نـيب  يبرعلا  جــيلخلل 
ةدـحتملا ةـيبرعلا  تاراـمإلا  ةـلودل  ةـّـيلكلا  ةــحاسملا  نـم  وـحن 87 % لـّـثمت  ًاــعبرم ، ًارتـموليك  ةّـيلكلا 67,340 

ةرامإلل يلحاسلا  طيرـشلا  دـتميو  ةريزج ، وحن 200  يبظوبأ  ةرامإل  ةـيلحاسلا  هايملا  نّمـضتتو  رزجلا ، ءانثتـساب 
.رتموليك نم 700  رثكأ  ىلإ 

يف رتـم  اـهعافترا 300  زواـجتي  ةـيلمر  ناـبثك  اـهلّلختت  ةـضفخنم  ةّـيلمر  ٍضارأ  ةراـمإلا  سيراـضت  ىلع  نـميهت 
يذلا تيفح ، لبج  ّدعيو  رجحلا ، لابج  ةلسلسل  ةيبرغلا  فارطألا  قرـشلا  نم  ةرامإلا  ّدحتو  .ًابونج  قطانملا  ضعب 

.رتم وحن 1,300  غلبي  عافتراب  اهيف  ةّمق  ىلعألا  لبجلا  نيعلا ، ةنيدم  بونج  عقي 

ةدحتملا *1.2.6 ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  ةحاسم 

عبرمةرامإلا عبرمليم  %رتموليك 
30,00077,700100عومجملا

يبظوبأ 26,00067,34086.7ةقطنم 

1,5003,8855.0يبد

1,0002,5903.3ةقراشلا

ةميخلا 650.21,6842.2سأر 

449.81,1651.5ةريجفلا

نيويقلا 300.0777.01.0مأ 

100259.00.3نامجع

داصتقالا ةرازو   : ردصملا
رزجلا ءانثتساب  * 

ةدحتملالكشلا 1.2.6 ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  ةحاسم 

يبظوبأ.

يبد.

ةقراشلا.

ةميخلا. سأر 

ةريجفلا.

نيويقلا. مأ 

نامجع.

داصتقالا ةرازو   : ردصملا

86.7%

5.0%

3.3%
2.2%
1.5%

1.0%
0.3%
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خانملا
اهخانم لعجي  ام  اهنم ، يبونجلا  ءزجلا  ناطرسلا  رادم  عطقيو  ةفاجلا  ةيرادملا  ةقطنملا  يف  يبظوبأ  ةرامإ  عقت 

.صاخ لكشب  فيصلا  تارتف  يفو  ةنسلا  رادم  ىلع  ةيلاع  ةرارح  تاجرد  تاذ  ةيوارحص  ةعيبطب  فصتي 

قطانملا يف  امّيـس  ـالو  ةـيبسنلا ، ةـبوطرلا  عاـفتراب  فيـصلا  يف  ةـعفترملا  ةرارحلا  تاـجرد  تاطـسوتم  طـبترتو 
، رخآ ىلإ  نيح  نم  ايند  تايوتـسم  ىلإ  ةرارحلا  تاجرد  طوبهو  ماع  لكـشب  ءفدلاب  اهؤاتـش  فصّتيو  .ةيلحاسلا 

لّكـشت يتلا  تاعفترملاو ، ةيلخادلا  ةيوارحـصلاو  ةـيلحاسلا  قطانملا  نيب  ةرارحلا  تاجرد  يف  قرفلا  ظحالي  امك 
نم ةريبك  ةـجردب  توافتت  اهتاّيمك  نأ  امك  راطمألا ، ةّـلق  يبظوبأ  ةرامإ  يناعتو  .ةرامإلا  سيراضت  اهعومجم  يف 

.رخآ ىلإ  ماع 

ةيبونج حايرو  ةبرتأب ، ةلّمحم  نكت  مل  ام  وجلا  فيطلت  ىلع  دعاست  ةيلامـش  ةيمـسوم  حاير  ةـلودلا  ىلع  ّبهتو 
وأ ةيبرغو  ةيقرـش  ةيبونج  وأ  ةيبونج  نيب  ابلاغ  حايرلا  رّيغتتو  .ةديدش  ةبوطر  تاجرد  تاذ  دـمألا  ةريـصق  ةـيقرش 

.ةيبرغ ةيلامشو  ةيلامش 

حايرلا ةعرـسو  ةـيلاعلا ، ةرارحلا  تاجرد  يه : ةّدـع ، لـماوع  ببـسب  هاـيملا  رّخبت  تاطـسوتم  ةداـيز  ظـحالملا  نمو 
يبـظوبأ ءاـصحإ  زكرم  لزـالزلاو  ةــيوجلا  داـصرألل  ينطوـلا  زكرملا  دوزي  .راـطمألا  ةـّـلقو  اـهبوبه ، ةوـقو  ةــيلاعلا 

قطانم عبرأ  لثمتل  ايئاصحإ  اهتجلاعم  متي  مث  نمو  يبظوبأ ، ةرامإ  ىوتسم  ىلع  ةيخانملا  تاطحملا  تانايبب 
.رزجلاو ةرفظلاو  نيعلاو  يبظوبأ  يه : ةرامإلاب ، ةيسيئر 

2017لكشلا 2.2.6 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
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2.2.62017 يبظوبأ ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  ةرارحلا  تاجرد 
( ةيوئم ةجرد  )

رهشلا
ةرارحلا ةجرد 

ىرغصلا
ةجرد طسوتم 

ىرغصلا ةرارحلا 
ةرارحلا ةجرد 

ىمظعلا
ةجرد طسوتم 

ىمظعلا ةرارحلا 
7.615.229.325.1رياني

5.815.733.324.3رياربف

8.719.138.829.5سرام

14.322.544.135.7ليربأ

16.525.547.138.9ويام

20.028.049.240.4وينوي

23.431.349.844.6ويلوي

22.630.349.144.1سطسغأ

21.227.246.040.9ربمتبس

16.424.443.436.3ربوتكأ

11.119.935.731.0ربمفون

9.915.630.625.5ربمسيد

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

3.2.62017 نيعلا ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  ةرارحلا  تاجرد 
( ةيوئم ةجرد  )

رهشلا
ةرارحلا ةجرد 

ىرغصلا
ةجرد طسوتم 

ىرغصلا ةرارحلا 
ةرارحلا ةجرد 

ىمظعلا
ةجرد طسوتم 

ىمظعلا ةرارحلا 
7.913.831.325.4رياني

2.013.933.024.5رياربف

11.118.939.531.6سرام

14.823.044.438.3ليربأ

19.026.149.141.4ويام

22.928.650.444.9وينوي

26.732.051.345.3ويلوي

22.530.549.844.1سطسغأ

21.827.947.541.7ربمتبس

18.523.544.738.0ربوتكأ

13.018.237.830.5ربمفون

5.613.732.726.1ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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4.2.62017 ةرفظلا ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  ةرارحلا  تاجرد 
( ةيوئم ةجرد  )

رهشلا
ةرارحلا ةجرد 

ىرغصلا
ةجرد طسوتم 

ىرغصلا ةرارحلا 
ةرارحلا ةجرد 

ىمظعلا
ةجرد طسوتم 

ىمظعلا ةرارحلا 
5.813.031.725.8رياني

3.713.833.824.8رياربف

8.618.540.931.5سرام

12.722.044.338.2ليربأ

17.625.748.841.7ويام

20.227.850.844.1وينوي

24.731.350.245.8ويلوي

22.830.149.544.3سطسغأ

21.027.146.742.0ربمتبس

16.923.643.438.0ربوتكأ

11.418.536.431.3ربمفون

5.013.231.926.9ربمسيد

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

5.2.62017 رزجلا ، رهشلا -  بسح  ةرارحلا  تاجرد 
( ةيوئم ةجرد  )

رهشلا
ةرارحلا ةجرد 

ىرغصلا
ةجرد طسوتم 

ىرغصلا ةرارحلا 
ةرارحلا ةجرد 

ىمظعلا
ةجرد طسوتم 

ىمظعلا ةرارحلا 
10.716.529.823.5رياني

9.915.830.121.7رياربف

10.919.038.426.8سرام

17.323.341.933.8ليربأ

23.827.145.338.2ويام

23.129.045.539.1وينوي

27.631.348.442.3ويلوي

26.431.847.042.1سطسغأ

25.129.545.039.3ربمتبس

22.027.240.035.4ربوتكأ

16.822.635.730.2ربمفون

11.817.628.824.2ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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6.2.62017 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  راطمألا  لوطه  طسوتم 
( رتميلم )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
1.418.13.30.8رياني

12.014.111.426.5رياربف

41.550.626.480.3سرام

0.00.00.00.0ليربأ

0.01.10.20.0ويام

0.00.00.00.0وينوي

0.25.21.50.1ويلوي

0.13.20.60.0سطسغأ

0.00.17.20.0ربمتبس

0.00.00.00.0ربوتكأ

0.00.00.00.0ربمفون

1.410.56.51.0ربمسيد

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

2017لكشلا 3.2.6 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  راطمألا  لوطه  طسوتم 

رزجلا . ةرفظلا  ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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7.2.62017 رهشلا ، بسح  نيعلا  ةقطنمو  يبظوبأ  ةقطنم  يف  راطمألا  لوطه 
( رتميلم )

رهشلا
نيعلايبظوبأ

موي يف  تاخزلا  ىوقأ 
دحاو

يرهشلا عومجملا 
موي يف  تاخزلا  ىوقأ 

دحاو
يرهشلا عومجملا 

5.25.444.6162.7رياني

14.247.928.2126.9رياربف

31.0166.084.2455.6سرام

0.00.00.10.1ليربأ

0.00.09.710.3ويام

0.00.00.00.0وينوي

0.60.612.546.9ويلوي

0.50.512.229.2سطسغأ

0.00.00.70.9ربمتبس

0.00.00.00.0ربوتكأ

0.00.00.00.0ربمفون

1.46.845.2115.8ربمسيد

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

8.2.62017 رهشلا ، بسح  رزجلاو  ةرفظلا  ةقطنم  يف  راطمألا  لوطه 
( رتميلم )

رهشلا
رزجلاةرفظلا

موي يف  تاخزلا  ىوقأ 
دحاو

يرهشلا عومجملا 
موي يف  تاخزلا  ىوقأ 

دحاو
يرهشلا عومجملا 

11.620.02.42.4رياني

20.468.623.679.4رياربف

31.0158.250.0241.0سرام

0.00.00.00.0ليربأ

0.81.20.00.0ويام

0.00.00.00.0وينوي

3.29.20.40.4ويلوي

1.83.80.00.0سطسغأ

28.943.10.00.0ربمتبس

0.00.00.00.0ربوتكأ

0.00.00.00.0ربمفون

23.826.02.63.0ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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9.2.62017 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  يوجلا  طغضلا  طسوتم 
( لاكسابوتكيه )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
1017.41018.61017.21019.0رياني

1018.51019.21017.71019.7رياربف

1013.31013.81012.31013.9سرام

1010.31010.81009.71011.2ليربأ

1006.11007.01005.71007.0ويام

999.5999.9999.21000.7وينوي

997.3998.2996.7997.9ويلوي

999.21000.3998.9999.9سطسغأ

1005.01006.01004.71005.8ربمتبس

1010.01010.81009.81011.2ربوتكأ

1015.31016.31015.21016.5ربمفون

1019.01019.61018.11020.5ربمسيد

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

10.2.62017 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  ةيبسنلا  ةبوطرلا  طسوتم 
)%(

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
67.360.466.568.7رياني

62.355.063.270.0رياربف

62.343.956.572.0سرام

52.028.941.659.0ليربأ

50.827.436.555.3ويام

57.030.439.857.0وينوي

45.526.339.858.7ويلوي

46.828.644.859.0سطسغأ

54.828.647.561.0ربمتبس

64.538.152.062.0ربوتكأ

54.047.055.255.7ربمفون

67.056.360.568.0ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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2017لكشلا 4.2.6 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  ةيبسنلا  ةبوطرلا  طسوتم 

رزجلا . ةرفظلا  ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

11.2.62017 يبظوبأ ، رهشلا -  بسح  ةيبسنلا  ةبوطرلا 
)%(

يرهشلارهشلا ىرغصلاطسوتملا  ةبوطرلا  طسوتم 
ةبوطرلا طسوتم 

ىمظعلا
67.344.586.0رياني

62.341.081.8رياربف

62.336.582.8سرام

52.024.376.8ليربأ

50.824.074.5ويام

57.030.082.3وينوي

45.518.570.3ويلوي

46.817.874.5سطسغأ

54.821.582.5ربمتبس

64.532.390.5ربوتكأ

54.031.076.0ربمفون

67.043.884.2ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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12.2.62017 نيعلا ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  ةيبسنلا  ةبوطرلا 
)%(

يرهشلارهشلا ىرغصلاطسوتملا  ةبوطرلا  طسوتم 
ةبوطرلا طسوتم 

ىمظعلا
60.433.786.9رياني

55.031.278.9رياربف

43.922.070.1سرام

28.911.353.2ليربأ

27.410.751.0ويام

30.48.960.8وينوي

26.312.945.1ويلوي

28.612.649.4سطسغأ

28.612.151.0ربمتبس

38.113.170.1ربوتكأ

47.024.771.9ربمفون

56.330.582.5ربمسيد

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

13.2.62017 ةرفظلا ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  ةيبسنلا  ةبوطرلا 
)%(

يرهشلارهشلا ىرغصلاطسوتملا  ةبوطرلا  طسوتم 
ةبوطرلا طسوتم 

ىمظعلا
66.539.791.0رياني

63.240.086.2رياربف

56.531.882.5سرام

41.619.269.8ليربأ

36.517.262.5ويام

39.818.268.7وينوي

39.818.265.7ويلوي

44.820.871.5سطسغأ

47.520.775.3ربمتبس

52.023.282.7ربوتكأ

55.231.879.2ربمفون

60.532.388.0ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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14.2.62017 رزجلا ، رهشلا -  بسح  ةيبسنلا  ةبوطرلا 
)%(

يرهشلارهشلا ىرغصلاطسوتملا  ةبوطرلا  طسوتم 
ةبوطرلا طسوتم 

ىمظعلا
68.749.384.7رياني

70.052.083.7رياربف

72.047.389.7سرام

59.029.382.7ليربأ

55.323.781.7ويام

57.028.780.7وينوي

58.725.783.7ويلوي

59.027.082.3سطسغأ

61.030.782.3ربمتبس

62.038.080.0ربوتكأ

55.738.772.0ربمفون

68.049.083.3ربمسيد

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

15.2.62017 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  حايرلا  ةعرس  طسوتم 
( ةدقع )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
11.810.011.315.3رياني

15.312.716.020.3رياربف

14.812.915.018.0سرام

12.811.713.817.0ليربأ

12.811.412.514.7ويام

13.011.414.217.3وينوي

13.812.412.514.0ويلوي

14.011.712.315.0سطسغأ

11.810.910.712.0ربمتبس

10.59.310.213.7ربوتكأ

11.39.010.714.3ربمفون

11.410.29.816.7ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
ةعاسلا يف  ليم   1.15 ةدقعلا =  * 
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16.2.62017 يبظوبأ ، رهشلا -  بسح  حايرلا  ةعرس 
( ةدقع )

ىمظعلاطسوتملارهشلا ىمظعلاةميقلا  ميقلا  طسوتم 
11.835.029.5رياني

15.359.029.5رياربف

14.873.031.3سرام

12.838.026.3ليربأ

12.842.025.3ويام

13.044.025.5وينوي

13.847.027.5ويلوي

14.043.028.0سطسغأ

11.836.025.8ربمتبس

10.537.022.5ربوتكأ

11.342.023.0ربمفون

11.450.023.2ربمسيد

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

17.2.62017 نيعلا ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  حايرلا  ةعرس 
( ةدقع )

ىمظعلاطسوتملارهشلا ىمظعلاةميقلا  ميقلا  طسوتم 
10.039.028.6رياني

12.781.027.3رياربف

12.984.029.9سرام

11.771.027.2ليربأ

11.472.027.1ويام

11.454.026.8وينوي

12.464.029.7ويلوي

11.770.027.9سطسغأ

10.954.026.6ربمتبس

9.352.023.4ربوتكأ

9.054.022.2ربمفون

10.251.022.4ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
ةعاسلا يف  ليم   1.15 ةدقعلا =  * 
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18.2.62017 ةرفظلا ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  حايرلا  ةعرس 
( ةدقع )

ىمظعلاطسوتملارهشلا ىمظعلاةميقلا  ميقلا  طسوتم 
11.330.037.8رياني

16.077.031.2رياربف

15.0102.032.5سرام

13.858.029.2ليربأ

12.558.029.2ويام

14.253.030.2وينوي

12.552.029.0ويلوي

12.349.027.7سطسغأ

10.754.024.7ربمتبس

10.239.023.8ربوتكأ

10.750.023.5ربمفون

9.841.021.5ربمسيد

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

19.2.62017 رزجلا ، رهشلا -  بسح  حايرلا  ةعرس 
( ةدقع )

ىمظعلاطسوتملارهشلا ىمظعلاةميقلا  ميقلا  طسوتم 
15.346.033.0رياني

20.366.034.7رياربف

18.073.035.0سرام

17.055.031.3ليربأ

14.743.028.0ويام

17.356.031.0وينوي

14.045.026.7ويلوي

15.039.027.7سطسغأ

12.038.023.7ربمتبس

13.742.024.3ربوتكأ

14.349.025.0ربمفون

16.744.026.7ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
ةعاسلا يف  ليم   1.15 ةدقعلا =  * 
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بسح20.2.6 نيعلا  ةقطنمو  يبظوبأ  ةقطنم  يف  سمشلا  عوطس  تاعاس  ددعل  يمويلا  طسوتملا 
2017 رهشلا ،

( ةعاس )

نيعلايبظوبأرهشلا
9.09.0رياني

6.68.7رياربف

7.89.6سرام

10.711.0ليربأ

10.911.5ويام

11.311.7وينوي

10.811.2ويلوي

10.611.1سطسغأ

10.010.5ربمتبس

9.610.0ربوتكأ

9.19.4ربمفون

7.98.9ربمسيد

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

21.2.62017 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  يسمشلا  عاعشإلا  ةدشل  يمويلا  عومجملا  طسوتم 
( ةعاس /م²/ تاو )

رزجلاةرفظلانيعلايبظوبأرهشلا
4640443443374214رياني

4391462642354453رياربف

5357568455945298سرام

7020725370127150ليربأ

6983745066546933ويام

6707735566847024وينوي

6287676660596424ويلوي

6329682865856653سطسغأ

6118655662286190ربمتبس

5627589056135590ربوتكأ

4713490046564699ربمفون

4077435043694202ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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2017لكشلا 5.2.6 رهشلاو ، ةقطنملا  بسح  يسمشلا  عاعشإلا  ةدشل  يمويلا  عومجملا  طسوتم 

رزجلا . ةرفظلا  ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

22.2.62017 يبظوبأ ، رهشلا -  بسح  يسمشلا  عاعشإلا  ةدشل  يمويلا  عومجملا  طسوتم 
( ةعاس /م²/ تاو )

ىرغصلاطسوتملارهشلا ىمظعلاةميقلا  ةميقلا 
464033785628رياني

439113166458رياربف

535713907281سرام

702060677803ليربأ

698341247728ويام

670752887481وينوي

628750676985ويلوي

632954486968سطسغأ

611851926787ربمتبس

562750556178ربوتكأ

471340835183ربمفون

407731774679ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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23.2.62017 نيعلا ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  يسمشلا  عاعشإلا  ةدشل  يمويلا  عومجملا  طسوتم 
( ةعاس /م²/ تاو )

ىرغصلاطسوتملارهشلا ىمظعلاةميقلا  ةميقلا 
443429165329رياني

462614566377رياربف

568410207148سرام

725366017836ليربأ

745053318159ويام

735562857834وينوي

676656327538ويلوي

682855097421سطسغأ

655654427243ربمتبس

589053446440ربوتكأ

490041695323ربمفون

435024035027ربمسيد

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

24.2.62017 ةرفظلا ، ةقطنم  رهشلا -  بسح  يسمشلا  عاعشإلا  ةدشل  يمويلا  عومجملا  طسوتم 
( ةعاس /م²/ تاو )

ىرغصلاطسوتملارهشلا ىمظعلاةميقلا  ةميقلا 
433727035044رياني

423516146098رياربف

559419966983سرام

701259147598ليربأ

665445027565ويام

668460127206وينوي

605948006740ويلوي

658549737096سطسغأ

622849146911ربمتبس

561350546176ربوتكأ

465640605123ربمفون

436933334872ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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25.2.62017 رزجلا ، رهشلا -  بسح  يسمشلا  عاعشإلا  ةدشل  يمويلا  عومجملا  طسوتم 
( ةعاس /م²/ تاو )

ىرغصلاطسوتملارهشلا ىمظعلاةميقلا  ةميقلا 
421426954954رياني

44539506228رياربف

529823357058سرام

715053638026ليربأ

693342408032ويام

702461727571وينوي

642455467437ويلوي

665358797244سطسغأ

619050336909ربمتبس

559050726115ربوتكأ

469936375214ربمفون

420219054877ربمسيد

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  لزالزلاو ,  ةيوجلا  داصرألل  ينطولا  زكرملا   : ردصملا
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ءاوهلا تاءاصحإ 
تانحاشلا لثم  ةـكّرحتم  ىرخأ  رداصمو  عناصملاو  ةـقاطلا  تاطحم  لـثم  ةـتباث  رداـصم  نم  ءاوهلا  ثّولت  جـتني 

ًابلـس رثؤي  امم  ءاوهلا  ةدوج  ليلقت  ىلع  رداصملا  هذه  نع  ةـجتانلا  تاثاعبنالا  لمعت  ذإ  تالفاحلاو ، تارايـسلاو 
.ةيجولوكيإلا مظنلا  نزاوتو  ناسنإلا  ةحص  يف 

، ةقلاعلا ةربغألاو  نيجورتينلا ، ديـسكأ  يناثو  تيربكلا ، ديـسكأ  يناث  ساقُت  يتلا  ةسيئرلا  ءاوهلا  تاثّولم  نمو 
تاءارقلا نأ  الإ  ةديج ، ماع  لكـشب  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ءاوهلا  ةدوج  ّدعتو.نوبركلا  ديـسكأ  لوأو  يـضرألا ، نوزوألاو 
تاقرطلا نم  ةبيرقلا  سايقلا  تاطحم  نأ  دجنف  اهيف ، ماقت  يتلا  ةطـشنألا  بسح  ىرخأ  ىلإ  ةقطنم  نم  فلتخت 

ىلع اضيأ  كـلذ  قبطنيو  تارايـسلا ، مداوع  تاـثاعبنا  ىلإ  عجري  كـلذو  ًاـيبسن ، ةـعفترم  ثولت  تالّدـعم  لّجـست 
يف ثّولت  تالّدعم  ىلعأ  لّجست  يتلاو  ةيطفنلاو ، ةيعانصلا  ةطـشنألا  عقاوم  نم  برقلاب  دصرُت  يتلا  تاسايقلا 

.ةرامإلا

ام ءاوهلا  يف  نوركيم  اهرطق 10  غلبي  يتلا  ةقلاعلا ، ةربغألا  زيكرتل  يونـسلا  طسوتملا  حوارت  ماع 2017  يفو 
طــسوتملا حوارت  نـيح  يف  ةراــمإلل ، ةيرــضحلا  قطاــنملا  يف  بـعكم  رتــم  / مارجوركيم و 129.4  نـيب 112.7 

ىـصقألا دحلا  نم  لقأ  وهو  بعكم  رتم  مارجوركيم / نيب 6.5 و13.7  ام  تيربكلا  ديسكأ  يناث  زيكرتل  يونـسلا 
(. بعكم رتم  مارجوركيم /  60  ) يلحم هب  حومسملا  يونسلا 

26.2.6، ةطحملاو ةقطنملا  بسح  ةيرضحلا  قطانملا  يف  ءاوهلا  ثولت  تارشؤمل  يونسلا  طسوتملا 
2017

( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ىصقألا دحلا   ) رشؤملا
( حومسملا

ديسكأ يناث 
60 تيربكلا ( 
رتم / مارجوركيم

( بعكم

ديسكأ يناث 
نيجورتينلا

نوزوألا
يضرألا

 - ةقلاعلا ةربغألا 
وأ نوركيم   10

لقأ

يبظوبأ ةقطنم 

ةفيلخ 11.933.190.3120.0ةسردم 

ساي ينب  9.134.070.0129.4ةسردم 

ةفيلخ 10.732.183.2120.0ةنيدم 

10.645.290.2117.9عطقملا

نيعلا ةقطنم 

نيعلا 6.534.368.9116.5ةسردم 

9.116.892.3114.4ناحيوس

125.2-7.533.8رخاز

7.133.386.9112.7ةيوطلا

ةرفظلا ةقطنم 

دياز 13.715.187.6128.8عدب 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا *27.2.6 بسح  طيحملا  ءاوهلا  يف  تيربكلا  ديسكأ  يناث  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ةطحملا 2014201520162017عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  9.1813.613.6طسو 

ةفيلخ ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 5.68.711.211.9ةقطنم 

نادمح عراش  قيرطلا -  59.413.413.1بناج 

ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
5.47.39.49.1ساي

حفصم ةيعانص -  7.511.612.412.5ةقطنم 

قرفملا ةيعانص - 2.45.91010.1ةقطنم 

ةفيلخ أ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / 9.21010.410.7ةقطنم 

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 4.28.110.810.6ةقطنم 

نيعلا ةقطنم 

نيعلا ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 7.76.46.46.5ةقطنم 

نيعلا عراش  قيرطلا -  8.74.95.45.6بناج 

عوقلا ةيعجرم -  4.34.55.65.0ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 4.16.48.19.1ةقطنم 

رخاز ةنيدملا -  4.38.98.17.5طسو 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 6.45.86.47.1ةقطنم 

ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 15.215.115.413.7ةقطنم 

سيورلا ةيعانص -  17.615.620.219.1ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  10.211.212.914.0طسو 

اويل ةحاو  ةيعجرم -  6.514.110.211.7ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  11.11717.717.4ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
بعكم رتم  مارجوركيم / وه 60  تيربكلا  ديسكأ  يناث  زيكرت  طسوتمل  هب  حومسملا  يونسلا  ىصقألا  دحلا  * 
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ةقطنملا28.2.6 بسح  طيحملا  ءاوهلا  يف  نيجورتينلا  ديسكأ  يناث  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ةطحملا 2014201520162017عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  28.835.730.834.6طسو 

ةفيلخ ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 27.828.327.833.1ةقطنم 

نادمح عراش  قيرطلا -  47.749.950.151.3بناج 

ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
32.530.732.234.0ساي

حفصم ةيعانص -  53.349.852.454.4ةقطنم 

قرفملا ةيعانص - 49.847.745.848.9ةقطنم 

ةفيلخ أ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / 34.725.428.232.1ةقطنم 

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 4236.938.745.2ةقطنم 

نيعلا ةقطنم 

نيعلا ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 36.334.332.434.3ةقطنم 

نيعلا عراش  قيرطلا -  524242.742.2بناج 

عوقلا ةيعجرم -  6.54.94.55.3ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 15.113.813.216.8ةقطنم 

رخاز ةنيدملا -  28.431.535.233.8طسو 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 20.525.233.433.3ةقطنم 

ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 1716.51415.1ةقطنم 

سيورلا ةيعانص -  28.725.624.821.7ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  16.815.614.915.6طسو 

اويل ةحاو  ةيعجرم -  4.63.84.15.8ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  17.213.813.113.4ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا29.2.6 بسح  طيحملا  ءاوهلا  يف  يضرألا  نوزوألا  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ةطحملا 2014201520162017عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  89.288.979.991.4طسو 

ةفيلخ ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 94.399.891.290.3ةقطنم 

ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
103.9115.470.970.0ساي

ةفيلخ أ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / 102.6114.493.383.2ةقطنم 

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 78.5101.680.790.2ةقطنم 

نيعلا ةقطنم 

نيعلا ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 74.694.56568.9ةقطنم 

عوقلا ةيعجرم -  98.5117.391.772.9ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 101.5118.290.292.3ةقطنم 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 102.597.592.786.9ةقطنم 

ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 99.7123.895.987.6ةقطنم 

سيورلا ةيعانص -  117.7115.491.989.1ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  100.5105.791.887.8طسو 

اويل ةحاو  ةيعجرم -  104.1117.8106.699.4ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  96.6106.391.986.6ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا30.2.6 بسح  طيحملا  ءاوهلا  يف  نوركيم )   10  ) ةقلاعلا ةربغألا  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
( بعكم رتم  مارجوركيم / )

ةطحملا 2014201520162017عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  92.8138.3117.1111.8طسو 

ةفيلخ ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 82.5118.6127.1120.0ةقطنم 

نادمح عراش  قيرطلا -  123.5171.6101.0114.0بناج 

ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
67.8142.4130.0129.4ساي

حفصم ةيعانص -  142.3172.1158.1146.3ةقطنم 

قرفملا ةيعانص - 163.8174.9206.9177.9ةقطنم 

ةفيلخ أ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / 83.5136.1155.9120.0ةقطنم 

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 112.6144136.4117.9ةقطنم 

نيعلا ةقطنم 

نيعلا ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 105.4124.1111.7116.5ةقطنم 

نيعلا عراش  قيرطلا -  97.7100.8102.3103.3بناج 

عوقلا ةيعجرم -  95.5138.1108.9130.3ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 92.8132.990.8114.4ةقطنم 

رخاز ةنيدملا -  94.2101.994.0125.2طسو 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / 100.6136.2100.1112.7ةقطنم 

ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 98.7134.8128.7128.8ةقطنم 

سيورلا ةيعانص -  121.9139.7125.6108.5ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  95.7115.9112.4111.0طسو 

اويل ةحاو  ةيعجرم -  110.9168.3112.8113.8ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  106208.1128.8119.7ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا
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ةقطنملا31.2.6 بسح  طيحملا  ءاوهلا  يف  نوبركلا  ديسكأ  لوأ  زيكرتل  يونسلا  طسوتملا 
( بعكم رتم  مارجيلم / )

ةطحملا 2014201520162017عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

نادمح عراش  قيرطلا -  1.11.81.41.2بناج 

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 0.70.80.60.8ةقطنم 

نيعلا ةقطنم 

نيعلا عراش  قيرطلا -  0.910.60.7بناج 

عوقلا ةيعجرم -  0.30.60.30.3ةقطنم 

ناحيوس ةينكس -  ةيرضح / 0.50.70.50.5ةقطنم 

ةرفظلا ةقطنم 

سيورلا ةيعانص -  0.31.10.81.0ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا

ةقطنملا32.2.6 بسح  ءاضوضلا  تايوتسمل  يونسلا  طسوتملا 
( لبيسيد )

ةطحملا 2014201520162017عقوم 
يبظوبأ ةقطنم 

ةجيدخ ةسردم  ةنيدملا -  ----طسو 

ةفيلخ ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 42.829.14949.3ةقطنم 

نادمح عراش  قيرطلا -  65.764.458.758.7بناج 

ينب ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / ةقطنم 
50.244.645.5ساي

حفصم ةيعانص -  60.754.553.454.1ةقطنم 

قرفملا ةيعانص - 5353.350.647.6ةقطنم 

ةفيلخ أ ةنيدم  ةينكس -  ةيرضح / 49.745.145.845.3ةقطنم 

عطقملا ةينكس -  ةيرضح / 49.347.548.549.6ةقطنم 

نيعلا ةقطنم 

نيعلا ةسردم  ةينكس -  ةيرضح / 51.550.350.250.1ةقطنم 

نيعلا عراش  قيرطلا -  6261.461.361.4بناج 

عوقلا ةيعجرم -  51.551.347.641.6ةقطنم 

رخاز ةنيدملا -  -49.151.349.2طسو 

ةيوطلا ةينكس -  ةيرضح / -51.751.752.2ةقطنم 

ةرفظلا ةقطنم 

دياز عدب  ةينكس -  ةيرضح / 50.0-45.539.2ةقطنم 

سيورلا ةيعانص -  53.251.639.137.3ةقطنم 

يثايغ ةسردم  ةنيدملا -  --54.851.5طسو 

اويل ةحاو  ةيعجرم -  --45.342.8ةقطنم 

ناشبح ةيعجرم -  ةيعانص  55.154.950.945.7ةقطنم 

.يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا

يبظوبأ 2018 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  286



زاغلاو33.2.6 طفنلا  عاطق  تيربكلا -  ديساكأ  تاثاعبنا 
( نط )

لمعلا 2014201520162017عاطق 
276,206363,692220,249192,931عومجملا

جاتنإلاو 13,06911,67710,06712,264فاشكتسالا 

ريركتلاو 207,420301,021156,219131,163ةجلاعملا 

عيزوتلاو 11,7199,6947,9133,396قيوستلا 

نولقتسملا 43,99941,30046,05046,108نولغشملا 

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

زاغلاو34.2.6 طفنلا  عاطق  نيجورتينلا -  ديساكأ  تاثاعبنا 
( نط )

لمعلا 2014201520162017عاطق 
56,11654,33570,82069,175عومجملا

جاتنإلاو 12,3248,26313,22914,122فاشكتسالا 

ريركتلاو 34,16033,12639,59839,993ةجلاعملا 

عيزوتلاو 7,30810,33915,32412,854قيوستلا 

نولقتسملا 2,3242,6072,6692,206نولغشملا 

.كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تانايبلا ردصم  لبق  نم  لمعلا  تاعاطق  فينصت  ةداعإ  مت  ةظحالم :
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زاغلاو35.2.6 طفنلا  عاطق  ةرياطتملا -  ةيوضعلا  تابكرملا  تاثاعبنا 
( نط )

لمعلا 2014201520162017عاطق 
67,35564,45788,491109,438عومجملا

جاتنإلاو 53,19951,60851,08648,803فاشكتسالا 

ريركتلاو 6,2279,3677,6897,413ةجلاعملا 

عيزوتلاو 6,9062,79528,57752,177قيوستلا 

نولقتسملا 1,0236871,1381,045نولغشملا 

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

زاغلاو36.2.6 طفنلا  عاطق  ءاوهلا -  تاثولمل  ةيلكلا  تاثاعبنالا 
( نط )

2014201520162017ثولملا
399,676482,485378,456371,544عومجملا

تيربكلا ديساكأ  276,206363,692220,249192,931يناث 

نيجورتينلا 56,11654,33569,71669,175ديساكأ 

ةرياطتملا ةيوضعلا  67,35564,45788,491109,438تابكرملا 

.كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

زاغلاولكشلا 6.2.6 طفنلا  عاطق  ءاوهلا -  تاثولمل  ةيلكلا  تاثاعبنالا 

ةرياطتملا ةيوضعلا  تابكرملا  . نيجورتينلا  ديساكأ  . تيربكلا  ديساكأ  .

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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زاغلاو37.2.6 طفنلا  عاطق  ءاوهلل -  ةثولملا  ةيلكلا  تاثاعبنالا  نم  درفلا  بيصن 
( نط )

2013201520162017
0.10.20.10.1عومجملا

تيربكلا ديسكأ  0.10.20.10.1يناث 

نيجورتينلا 0.00.00.00.0ديساكأ 

ةرياطتملا ةيوضعلا  0.00.00.00.0تابكرملا 

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  كوندأ -  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

زاغلاو38.2.6 طفنلا  عاطق  نوبركلا -  ديسكأ  يناث  تاثاعبنا 
( نط نويلم  )

لمعلا 2014201520162017عاطق 
29.433.734.135.8عومجملا

جاتنإلاو 3.63.94.44.5فاشكتسالا 

ريركتلاو 23.927.627.428.7ةجلاعملا 

عيزوتلاو 1.31.41.41.8قيوستلا 

نولقتسملا 0.60.80.90.9نولغشملا 

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

زاغلاو39.2.6 طفنلا  عاطق  نوبركلا - ديسكأ  يناث  تاثاعبنا  نم  درفلا  بيصن 
( نط )

لمعلا 2014201520162017عاطق 
11.112.111.712.3عومجملا

جاتنإلاو 1.41.41.51.5فاشكتسالا 

ريركتلاو 9.09.99.49.9ةجلاعملا 

عيزوتلاو 0.50.50.50.6قيوستلا 

نولقتسملا 0.20.30.30.3نولغشملا 

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تانايبلا ردصم  لبق  نم  لمعلا  تاعاطق  فينصت  ةداعإ  مت  ةظحالم :
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ءابرهكلاو40.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  تيربكلا -  ديسكأ  يناث  تاثاعبنا 
( نط )

2013201520162017ردصملا
1,2741,9101,8851,278.9عومجملا

ةقاطلل ةيبرعلا  430.5399.7412339.5ةكرشلا 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تاهيوشلا  245218243236.0ةكرش 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تارامإلا  76.578.827.250.4ةكرش 

ةقاطلل لبتكارت  لاتوت  جيلخلا  20.727.128.228.2ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  ةليوطلا -  265641.3623.5336.7ةكرش 

ةيلحتلاو ةقاطلل  أفرملا  61.214.3014.6ةطحم 

ةقاطلل سيورلا  175.2127.4145.6188.8ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  تاهيوشلا  403.8405.384.7-ةكرش 

.يبظوبأ ءابرهكو  هايم  ةئيه   : ردصملا

ءابرهكلاو41.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  نيجورتينلا -  ديساكأ  تاثاعبنا 
( نط )

2013201520162017ردصملا
13,39114,38116,54415,303عومجملا

ةقاطلل ةيبرعلا  3,8014,1964,3003,739ةكرشلا 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تاهيوشلا  2,3852,5662,9363,174ةكرش 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تارامإلا  547.9478.3466486ةكرش 

ةقاطلل لبتكارت  لاتوت  جيلخلا  2,3332,2152,2932,153ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  ةليوطلا -  2,0422,5153,3832,744ةكرش 

ةيلحتلاو ةقاطلل  أفرملا  17-634.5270.3ةطحم 

ةقاطلل سيورلا  1,6491,2422,0641,881ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  تاهيوشلا  898.41,1021,109-ةكرش 

.يبظوبأ ءابرهكو  هايم  ةئيه   : ردصملا
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ءابرهكلاو42.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  ةرياطتملا -  ةيوضعلا  تابكرملا  تاثاعبنا 
( نط )

2013201520162017ردصملا
219.8248.6258.8260.2عومجملا

ةقاطلل لبتكارت  لاتوت  جيلخلا  190.1248.6258.8260.2ةكرش 

ةيلحتلاو ةقاطلل  أفرملا  00.0-29.7ةطحم 

.يبظوبأ ءابرهكو  هايم  ةئيه   : ردصملا

ءابرهكلاو43.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  ءاوهلا -  تاثولمل  ةيلكلا  تاثاعبنالا 
( نط )

2013201520162017ثولملا
15,35716,54018,68616,842عومجملا

تيربكلا ديسكأ  1,7451,9101,8851,279يناث 

نيجورتينلا 13,39114,38116,54315,303ديساكأ 

ةرياطتملا ةيوضعلا  219.8248.6258.8260.2تابكرملا 

.يبظوبأ ءابرهكو  هايم  ةئيه   : ردصملا

ءابرهكلاولكشلا 7.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  ءاوهلا -  تاثولمل  ةيلكلا  تاثاعبنالا 

ةرياطتملا ةيوضعلا  تابكرملا  . نيجورتينلا  ديساكأ  . تيربكلا  ديسكأ  يناث  .

.يبظوبأ ءاصحإلا  زكرم   : ردصملا
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ءابرهكلاو44.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  نوبركلا -  ديسكأ  يناث  تاثاعبنا 
( نط نويلم  )

2013201520162017ردصملا
29.635.434.637.2عومجملا

ةقاطلل ةيبرعلا  7.17.58.58.4ةكرشلا 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تاهيوشلا  4.95.35.45.0ةكرش 

ةقاطلل سإ  مإ  يس  تارامإلا  2.52.802.8ةكرش 

ةقاطلل لبتكارت  لاتوت  جيلخلا  4.15.35.95.6ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  ةليوطلا -  7.98.28.88.8ةكرش 

ةيلحتلاو ةقاطلل  أفرملا  0000.0ةطحم 

ةقاطلل سيورلا  32.832.9ةكرش 

ةقاطلل ايسآ  تاهيوشلا  3.533.8-ةكرش 

.يبظوبأ ءابرهكو  هايم  ةئيه   : ردصملا

ءابرهكلاو45.2.6 ءاملا  جاتنإ  عاطق  ىرخأ -  تاثاعبنا 
( نط )

2013201520162017ثولملا
نوبركلا ديسكأ  7,3757,9959,6817,212لوأ 

0000صاصرلا

80104108109ناثيملا

زورتينلا 22293030ديسكأ 

.يبظوبأ ءابرهكو  هايم  ةئيه   : ردصملا .
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هايملا
يف ةريبـك  ةداـيز  ىلإ  ريبـكلا  يناكــسلا  دـيازتلاو  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةــعارزلاو  داـصتقالل  عراـستملا  وـمنلا  ىدأ 

.هايملا كالهتسا 

ةجلاـعملا يحـصلا  فرـصلا  هاـيمو  ةّـالحملا  هاـيملا  لـثم  ةـيديلقتلا  ريغ  هاـيملا  دراوم  ىلع  داـمتعالا  لّدـعم  غلب 
.بلطلاو ضرعلا  نيب  نزاوتلا  لالتخا  ءلمل  كلذو  دايدزا ، يف  اهمادختسا  داعملا 

نم تـغلب 76 % ةبـسنب  ةـجلاعملا  يحـصلا  فرـصلا  هاـيم  جاـتنإ  يف  ىلوـألا  ةـبترملا  يبـظوبأ  ةـقطنم  تـلتحا 
اذـه يف  اجاتنإ  لقألا  ةرفظلا  تناـك  نـيح  يف  ماع 2017 ، يف  ةرامإلل  ةـجلاعملا  يحـصلا  فرـصلا  هايم  يلاـمجإ 

.ةجلاعملا هايملا  يلامجإ  نم  طقف  غلب 4 % جاتنإب  ددّصلا ،

عونلا46.2.6 بسح  ةيديلقتلا  ريغ  هايملا  دراوم  يلامجإ 
( بعكم رتم  نويلم  )

2013201520162017عونلا
1,252.51,338.51,295.61,295.5عومجملا

ةالحملا هايملا  1,098.71,167.71,129.11,121.1كالهتسا 

داعملا ةجلاعملا  يحصلا  فرصلا  هايم 
153.8170.8166.5174.4اهمادختسا

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةقطنملا47.2.6 بسح  ةجلاعملا  يحصلا  فرصلا  هايم  ةيمك 
( بعكم رتم  نويلم  )

2013201520162017ةقطنملا
283332.3325.9310.7عومجملا

يبظوبأ 209.4251.7247.1236.0ةقطنم 

نيعلا 59.167.665.362.3ةقطنم 

ةرفظلا 14.51313.512.4ةقطنم 

.يحصلا فرصلا  تامدخل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا48.2.6 بسح  اهمادختسا  داعملا  ةجلاعملا  يحصلا  فرصلا  هايم  ةيمك 
( بعكم رتم  نويلم  )

2013201520162017ةقطنملا
153.8170.8166.5174.4عومجملا

يبظوبأ 86.595.791.1101.8ةقطنم 

نيعلا 5864.663.761.3ةقطنم 

ةرفظلا 9.310.511.711.3ةقطنم 

.يحصلا فرصلا  تامدخل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

293  || يبظوبأ 2018  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ةقطنملا49.2.6 بسح  يحصلا  فرصلا  هايم  ةجلاعم  تاطحم  ةقاط  يلامجإ 
( بعكم رتم  نويلم  )

2013201520162017ةقطنملا
470.5470.5474.7473.2عومجملا

يبظوبأ 344.4369.9370.6369.4ةقطنم 

نيعلا 112.781.782.482.2ةقطنم 

ةرفظلا 13.418.821.721.6ةقطنم 

.يحصلا فرصلا  تامدخل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا50.2.6 بسح  يحصلا  فرصلل  ةيديلقتلا  ةجلاعملا  تاطحم  ةقاط  يلامجإ 
( بعكم رتم  نويلم  )

2013201520162017ةقطنملا
469.3465.3469.9468.7عومجملا

يبظوبأ 343.8365.4366.4365.4ةقطنم 

نيعلا 112.381.382.281.9ةقطنم 

ةرفظلا 13.118.621.321.3ةقطنم 

.يحصلا فرصلا  تامدخل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا51.2.6 بسح  يحصلا  فرصلل  ةيديلقتلا  ريغ  ةجلاعملا  تاطحم  ةقاط  يلامجإ 
( بعكم رتم  نويلم  )

2013201520162017ةقطنملا
1.25.24.84.5عومجملا

يبظوبأ 0.64.64.24.0ةقطنم 

نيعلا 0.40.40.20.2ةقطنم 

ةرفظلا 0.30.30.40.3ةقطنم 

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

ةيرـشبلا تاطاشنلا  نم  ةجتانلا  تايافنلا  نم  صّلختلاو  ةجلاعملاو  زرفلاو  لقنلاو  عمجلا  تايلمع  ىلإ  تايافنلا 
.يراضحلا رهظملاو  ةحصلاو  ةئيبلا  ىلع  اهراثآ  ليلقت  فدهب  ةيداصتقالاو 

لّدـعمب 25.96 يأ  نط ، نويلم  وحن 9.477  ماعل 2017  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةدـّلوملا  تايافنلا  ةّـيمك  يلامجإ  غلب 
ةيمك يلاـمجإ  نم  وحن 42 % تلكـش  ثيح  ةبـسن  ىلعأ  مدـهلاو  تاءاـشنالا  تاـيافن  تلّكـشو  ًاـيموي  نط  فلأ 

%. ةبسنب 33 ةيراجتلاو  ةيعانصلا  تايافنلا  اهيلت  ةرامإلا ، يف  تايافنلا 

52.2.62017 ةقطنملاو ، ردصملا  طاشن  بسح  ةئشانلا  ةرطخلا  ريغ  ةبلصلا  تايافنلا  ةيمك 
( نط )

2014201520162017ردصملا
9,918,5908,420,9989,598,9699,477,037عومجملا

يمويلا 27,17423,07126,22725,964طسوتملا 

مدهلاو تاءاشنإلا  4,419,6652,876,3134,532,3793,959,319تايافن 

ةيراجتو ةيعانص  3,312,1253,306,6442,692,7683,169,212تايافن 

ةيعارز 561,991493,106745,644933,505تايافن 

ةيدلب 1,466,5901,678,9831,561,6801,372,140تايافن 

158,21965,95266,49942,861ىرخأ

.كوندأ يبظوبأ , تايافنلا -  ةرادإ  زكرم   : ردصملا

2017لكشلا 8.2.6 ةقطنملا ، بسح  ةئشانلا  ةرطخلا  ريغ  ةبلصلا  تايافنلا  ةيمكل  يبسنلا  عيزوتلا 

مدهلاو. تاءاشنإلا  تايافن 

ةيراجتو. ةيعانص  تايافن 

ةيعارز. تايافن 

ةيدلب. تايافن 

ىرخأ.

.يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

41.8%

33.4%

9.9%

14.5%

0.5%

295  || يبظوبأ 2018  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ةمالسلاو ةحصلا 
يبظوبأ ةرامإ  ةموكح  اهيلوت  يتلا  تالاجملا  مهأ  نم  ةينهملا  ةمالسلاو  ةحصلاو  ةيئاذغلا  ةمالـسلا  الاجم  ّدعي 

تالاحو ءاذـغلا  قيرط  نع  ةـلوقنم  ضارمأـب  صخـش  نم 2263  رثـكأ  بيـصأ  ماع 2016  لـالخو  .ًاريبك  ًاـمامتها 
ددــع داز  دــقلو  تاـسوريفلاو  اـيريتكبلاب  ةــثّولملا  تابورــشملا  وأ  ةــيذغألا  لواـنت  نـع  ةــمجان  يئاذــغ  مّمــست 

، ىلعألا يه  يئاذغلا  ممستلاب  اوبيصأ  نيذلا  صاخـشألا  ةبـسن  دعتو  ماـع 2015 ، نع  ةبسنب 19 % نيباصملا 
 %. ةبسنب 14  A عونلا نم  دبكلا  باهتلا  اهيلت  مث  نيباصملا ، ددع  يلامجإ  نم   % وحن 62 تلصو  ثيح 

عونلا53.2.6 بسح  ءاذغلا  قيرط  نع  ةلوقنملا  ضارمألاو  يئاذغلا  ممستلا  تالاح  ددع 

2013201420152016عونلا
1,9499551,8952263عومجملا

يئاذغلا ممستلا  نم  ىرخأ  1,2373601,2331392عاونأ 

248222275251ديئوفيت

يسوريفلا أ دبكلا  271224173318باهتلا 

ايبمال 94100139184ايدرايج 

( تاليسوربلا ءاد   ) ةجومتملا 994975118ىمحلا 

.يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا

2016لكشلا 9.2.6 ممستلا ، عون  بسح  درف  لكل 100,000  يئاذغلا  ممستلا  تالاح  لدعم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

نم ىرخأ  عاونأ 
يئاذغلا ممستلا 

ديوفيتلا ىمح  دبكلا باهتلا 
يسوريفلا أ
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