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

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

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

ماع نع  ةبـسنب %2.1 ضافخنا  لثمي  ام  ماعل 2017 ، لـيمرب  فلأ  ماخلا 1,081,743  طفنلل  يونـسلا  جاتنإلا  غلب 
ماع 2017، بعكم  مدـق  نويلم  حبصيل 3,096,178  ةبـسنب 13.5 %  يعيبطلا  زاغلا  جاـتنإ  داز  نيح  يف  ، 2016

ماع 2017. يرتم  نط  فلأ  ةرّركملا 40,852  ةيلورتبلا  تاجتنملا  جاتنإ  غلب  امنيب 

ماخلا1.3.6 طفنلا  تارداصو  جاتنإ 
( ليمرب فلأ  )

2010201520162017نايبلا
جاتنإلا

825,2911,068,5751,104,8271,081,743ةميقلا

يمويلا 2,2612,9283,0192,964طسوتملا 

تارداصلا

744,525892,230885,474876,260ةميقلا

يمويلا 2,0402,4442,4192,401طسوتملا 

طفنلل ةجتنملا  رابآلا  1,9622,6242,7482,750عومجم 

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

.ةدحتملا ةيبرعلا  تارامالا  ةلود  قاطن  جراخو  ىرخألا  تارامإلل  تارداصلا  لمشت  تارداصلا  ةظحالم :

ماخلا2.3.6 عون  بسح  طفنلا  تاماخ  راعسأ 
( ليمربلل رالود  )

ماخلا 2010201520162017عون 
نابرم 79.252.944.454.6ماخ 

فيشلا مأ  --78.751.9ماخ 

يلفسلا مكاز  ---79.0ماخ 

ساد 52.043.654.5-ماخ 

يولعلا مكاز  77.349.441.153.2ماخ 

خلدلا مأ  42.153.4--ماخ 

حطس 44.353.1--ماخ 

ولوللا مأ  41.050.2--ماخ 

رعسلا 78.551.642.753.2طسوتم 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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يعيبطلا3.3.6 زاغلا  جاتنإ 
( بعكم مدق  نويلم  )

2010201520162017نايبلا
جاتنإلا

يونسلا 2,174,0572,733,8042,727,7113,096,178جاتنإلا 

يمويلا 5,9567,4907,4538,483جاتنإلا 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

لاسملا4.3.6 يعيبطلا  زاغلا  تاجتنم  تارداصو  جاتنإ 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا عون 
20162017

تارداصلاجاتنإلاتارداصلاجاتنإلا
26,83626,73327,23726,845عومجملا

لاسم يعيبط  5,9965,9295,8315,565زاغ 

5,9475,7695,7025,573نابورب

5,0764,8285,1004,875ناتوب

 )+( 3,8604,1063,9804,148ناتنب

( تيربك  ) 5,9576,1016,6246,684ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
ةدحتملا ةيبرعلا  تارامالا  ةلود  قاطن  جراخو  ىرخألا  تارامإلل  تارداصلا  لمشت  تارداصلا  ةظحالم :

تافثكملا نمضتي  ال  ةظحالم :

لاسملا5.3.6 يعيبطلا  زاغلا  تاجتنم  راعسأ 
( يرتم نط  رالود /  )

جتنملا 2010201520162017عون 
لاسم يعيبط  565471391400زاغ 

698409322457نابورب

705435356491ناتوب

 )+( 708470395493ناتنب

( تيربك  ) 14613075109ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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)لكشلا 1.3.6 يرتم نط  رالود /   ) لاسملا يعيبطلا  زاغلا  تاجتنم  راعسأ 

( تيربك  ) ىرخأ . ناتنب  )+( . ناتوب  . نابورب  . لاسم  يعيبط  زاغ  .

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

ةرركملا6.3.6 ةيلورتبلا  تاجتنملل  ةيلحملا  تاعيبملاو  جاتنإلا 
( يرتم نط  فلأ  )

2010201520162017نايبلا
جاتنإلا

يونسلا جاتنإلا  19,22332,52240,72340,852ةيمك 

يمويلا 52.789.1111.3111.9طسوتملا 

ةيلحملا تاعيبملا 

ةيونسلا ةيلحملا  تاعيبملا  10,09113,37616,40914,480ةيمك 

يمويلا 27.736.744.839.7طسوتملا 

تارداصلا

ةيونسلا تارداصلا  8,28820,56423,20424,673ةيمك 

يمويلا 22.756.363.467.6طسوتملا 

فلأ تافثكملا ( ماخلا و  طفنلا  تالخدم 
( يموي 427640640837ليمرب /

/ ليمرب فلأ   ) ريركتلل ةيميمصتلا  ةقاطلا 
( 505920920922يموي

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرركملا7.3.6 ةيلورتبلا  تاقتشملا  جاتنإ 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا 2010201520162017عون 
19,22332,52240,72340,852عومجملا

لاسملا لورتبلا  579785785740زاغ 

صاصرلا نم  لاخ  2,2843,5894,6782,597نيزنب 

4,8138,6199,6099,245اتفن

نيسوريك تارئاط /  5,6849,81011,04410,474دوقو 

لزيد زاغلا /  4,7757,7119,5179,163تيز 

ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  1,0481,9174,7328,313تيز 

ميحشتلا 234230--تويز 

38.99112490تيربكلا

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  : ردصملا

)%( لكشلا 2.3.6 2017 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 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرركملا8.3.6 ةيلورتبلا  تاجتنملا  نم  ةيلحملا  تاعيبملا 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا عون 
20162017

يبظوبأ ىرخألاةرامإ  يبظوبأتارامإلا  ىرخألاةرامإ  تارامإلا 
9,7646,6458,5775,903عومجملا

لاسملا لورتبلا  -222-215زاغ 

صاصرلا نم  لاخ  4,2581383,192105نيزنب 

نيسوريك تارئاط /  3,1491,6603,0081,246دوقو 

لزيد زاغلا /  2,1422,8842,1372,521تيز 

ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  2,025-1,957-تيز 

ميحشتلا 6186-تويز 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

ةرركملا9.3.6 ةيلورتبلا  تاجتنملا  تارداص 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا 2010201520162017عون 
8,28820,56423,20424,673عومجملا

لاسملا لورتبلا  -1,4711,126-زاغ 

صاصرلا نم  لاخ  61012-نيزنب 

4,2697,7339,6589,214اتفن

نيسوريك تارئاط /  3,2195,4336,1555,992دوقو 

لزيد زاغلا /  6793,8634,6064,715تيز 

ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  1212,0571,4964,371تيز 

ميحشتلا 152370--تويز 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرركملا10.3.6 ةيلورتبلا  تاجتنملا  تارداص  راعسأ 
( يرتم نط  رالود /  )

جتنملا 2010201520162017عون 
صاصرلا نم  لاخ  557461764-نيزنب 

707468390480اتفن

نيسوريك تارئاط /  720505424517دوقو 

لزيد زاغلا /  676482400505تيز 

ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  474292202350تيز 

ميحشتلا 651---تويز 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

)لكشلا 3.3.6 يرتم نط  رالود /   ) ةرركملا ةيلورتبلا  تاجتنملا  تارداص  راعسأ 

2017 .  2016 .  2015 .  2010 .

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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هايملاو ءابرهكلا 
كالهتـسالاو جاتنإلا  اهنم : ةاّلحملا  هايملاو  ءابرهكلا  تاءاصحإ  ىلع  يئاـصحإلا  باـتكلا  نم  مسقلا  اذـه  يوتحي 

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

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

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

.نأشلا اذه 

ةيئابرهكلا ةقاطلا  تغلب  ةرامإلا ، امهدهشت  نيذللا  يعانصلاو  ينارمعلا  نيعّسوتلاو  ديازتملا  بلطلا  ةجيتنو 
تغلب امك  ماـع 2016 . نع  ةبـسنب 4.9 %  تعفترا  يأ  ةـعاس  طاو  اـجيج  براقي 71,504  اـم  ماع 2017  ةدـلوملا 
ةبسنب ماع 2017 ، يناطيرب  نولاج  نويلم  تناكف 244,664  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةرفاوتملا  ةاّلحملا  هايملا  ةّيمك 

ماع 2016. نع  ضافخنا 1.5 %

ةيئابرهكلا11.3.6 ةقاطلا  تاءاصحإ 
( ةعاس تاواجيم  )

2010201520162017نايبلا
قيرط نع  ةدلوملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 

41,712,18966,626,46968,183,36371,504,164تاكرشلا

ريركتو لاميإ  يتكرش  نم  ---146,594لوحملا 

41,858,78366,626,46968,183,36371,504,164يلامجإلا

ةرامإ نم  ةردصملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 
2,685,6437,890,6448,897,22211,345,459يبظوبأ

ةرامإ يف  ةكلهتسملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 
* 39,173,14058,735,82559,286,14160,158,705يبظوبأ

ةكلهتسملا ءابرهكلا  نم  درفلا  18.721.120.420.8بيصن 

( تاواجيم  ) ءابرهكلا ديلوت  9,24712,57112,24513,647ةردق 

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ماعل 2015 و 2016  ءابرهكلا  كالهتسا  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :

ةكبشلا ربع  دوقفملا  ىلإ  ةفاضإلاب  تاطحملل  يلخادلا  كالهتسالا  لمشي  كالهتسالا  * 
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ةقطنملا12.3.6 بسح  ءابرهكلا  كالهتسا 
( ةعاس تاواجيم  )

2010201520162017ةقطنملا
* يلكلا 39,173,14058,735,82559,286,14160,158,705كالهتسالا 

يبظوبأ 24,850,01034,850,29634,760,57435,768,512ةقطنم 

نيعلا 9,081,38011,025,32310,733,79111,107,187ةقطنم 

ةرفظلا 5,241,75012,860,20613,791,77613,283,005ةقطنم 

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

ردصملا لبق  نم  ماع 2015 و 2016  ءابرهكلا  كالهتسا  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :

)لكشلا 4.3.6 ةعاس تاواجيم   ) ةقطنملا بسح  ءابرهكلا  كالهتسا 

ةرفظلا ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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عاطقلا13.3.6 بسح  ءابرهكلا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

2010201520162017عاطقلا
100100100100عومجملا

35.926.925.626.8يلزنملا

32.148.252.148.2يراجتلا

16.19.36.68.1يموكحلا

8.25.75.75.7ةعارزلا

7.29.79.811.2ةعانصلا

0.60.30.10.1ىرخأ

عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

14.3.62017 عاطقلاو ، ةقطنملا  بسح  ءابرهكلا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

يبظوبأعاطقلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
60.229.610.2100يلزنملا

62.910.826.3100يراجتلا

63.020.916.1100يموكحلا

11.464.823.9100ةعارزلا

77.111.411.5100ةعانصلا

74.83.721.4100ىرخأ

عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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هايملاو15.3.6 ءابرهكلا  طاشن  يف  دوقولا  كالهتسا 

2010201520162017نايبلا
( بعكم مدق  نويلم   ) يعيبط 450,850676,155803,201814,034زاغ 

( يناطيرب نولاج  فلأ   ) ماخ 134,9356,0566770طفن 

( يناطيرب نولاج  فلأ   ) زاغلا 81,2026,8731,65412,363تيز 

( يناطيرب نولاج  فلأ   ) دوقولا 25000تيز 

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
.زاغلا تيز  كالهتسا  ةميق  عافترا  ىلا  ىدأ  ماع 2017  يف  ءابرهكلاو  ءاملل  لانويشانرتنا  أفرملا  ةكرشل  ةيبيرجتلا  ةلحرملا  ءدب  ةظحالم :

هايملاو16.3.6 ءابرهكلا  طاشن  يف  دوقولا  كالهتسا 
( ةيناطيرب ةيرارح  ةدحو  نويلب  )

2010201520162017نايبلا
502,487691,471813,083829,751عومجملا

يعيبط 467,126689,368812,699827,705زاغ 

ماخ 21,9189841100طفن 

زاغلا 13,4391,1192742,046تيز 

دوقولا 4000تيز 

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
.زاغلا تيز  كالهتسا  ةميق  عافترا  ىلا  ىدأ  ماع 2017  يف  ءابرهكلاو  ءاملل  لانويشانرتنا  أفرملا  ةكرشل  ةيبيرجتلا  ةلحرملا  ءدب  ةظحالم :

اهغولبل17.3.6 ططخملا  ةيجاتنإلا  ةقاطلاو  ةالحملا  هايملا  كالهتساو  جاتنإ 
( يناطيرب نولاج  نويلم  )

2010201520162017نايبلا
ةرفوتملا ةالحملا  هايملا  211,793257,262248,303244,664ةيمك 

183,561205,818195,060196,848جاتنإلا

ةريجفلا ةطحم  نم  28,23251,44453,24347,815دادمإلا 

210,183252,628245,246242,259كالهتسالا

يمويلا 576692670664كالهتسالا 

يمويلا كالهتسالا  نم  درفلا  ةصح  طسوتم 
( نولاج )275249230229

نويلم  ) ةالحملا هايملل  ةيميمصتلا  ةقاطلا 
( موي / 581683645697نولاج

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  كالهتسالا  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :

يبظوبأ 2018 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  306



)لكشلا 5.3.6 يناطيرب نولاج  نويلم   ) ةرفوتملا ةالحملا  هايملا  ةيمكو  كالهتسا 

كالهتسالا . ةرفوتملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  .

.ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا18.3.6 بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسا 
( يناطيرب نولاج  نويلم  )

2010201520162017ةقطنملا
يلكلا 210,183252,628245,246242,259كالهتسالا 

يبظوبأ 131,529152,109148,646148,627ةقطنم 

نيعلا 55,20468,94964,88264,120ةقطنم 

ةرفظلا 23,45031,57031,71829,512ةقطنم 

ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  كالهتسالا  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :

)%( لكشلا 6.3.6 2017، ةقطنملا بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسا 

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

.ءابرهكلاو ءاملل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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عاطقلا19.3.6 بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

2010201520162017عاطقلا
100100100100عومجملا

55.247.142.646.8يلزنملا

15.520.222.920.3يراجتلا

22.414.512.011.3يموكحلا

4.015.519.719.0ةعارزلا

1.52.42.62.3ةعانصلا

1.40.30.10.3ىرخأ

عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

)%( لكشلا 7.3.6 2017 عاطقلا ، بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسا 

يلزنملا.

يراجتلا.

يموكحلا.

ةعارزلا.

ةعانصلا.

ىرخأ.

.عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

46.8%

20.3%

11.3%

19.0%

2.3% 0.3%
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20.3.62017 عاطقلاو ، ةقطنملا  بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

يبظوبأعاطقلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
65.520.713.8100يلزنملا

73.714.911.3100يراجتلا

63.318.018.7100يموكحلا

46.150.23.7100ةعارزلا

74.817.67.6100ةعانصلا

0.0100.00.0100ىرخأ

عيزوتلل نيعلا  ةكرش  عيزوتلل ، يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا

21.3.62017 ةقطنملا ، بسح  ءابرهكلاو  هايملا  لقن  طوطخ 
( رتموليك )

يبظوبأةقطنملا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  ةقطنم 
ءابرهكلا لقن  طوطخ  2,5912,5333,390لاوطأ 

هايملا لقن  بيبانأ  طوطخ  8891,759964لاوطأ 

( وكسنارت  ) مكحتلاو لقنلل  يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
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ةددجتملا ةقاطلا 
ادـيازتم اـمامتها  يبـظوبأ  ةراـمإ  ةـموكح  تـلوأ  دـقو  يلاـحلا  انرـصع  يف  اـمهم  ًارود  ةددـجتملا  ةـقاطلا  بـعلت 

ثيح يبظوبأ ، يف  ةـقاطلا  رداـصم  عيونتل  اـهدوهج  راـطإ  يف  كـلذو  ةـقباسلا  ةرتـفلا  يف  ةددـجتملا  ةـقاطلاب 
زيزعت يف  ًايويح  ًارود  بعلت  يتلاو  ردـصم  ةرداـبم  يهو  ةددـجتملا  ةـقاطلا  لاـجم  يف  ةـحومط  ةرداـبم  تقلطأ 

ديـسكأ يناث  تاثاعبنا  ضيفخت  يف  مهـسي  امب  ةددـجتملا ، ةـقاطلا  لاـجم  يف  يبظوبأ  ةراـمإل  يداـيرلا  عقوملا 
يداصتقالا عيونتلا  ةريـسم  معدو  ةـيخانملا ، تاريغتلاو  يرارحلا  سابتحالا  ةرهاـظو  يوجلا  فـالغلا  يف  نوبركلا 

.ةيرشبلا دراوملا  ريوطتو 

ةدـلوملا ةـقاطلا  ةـيمك  يف  اًرمتــسم  اًدـيازت  كاـنه  نأ  ةـيئابرهكلا  ةـقاطلا  لاـجم  يف  تاءاـصحإلا  ترهظأ  دـقو 
ضافخناو ةبـسنب 0.5 %  ءابرهكلا  نم  رداصلا  داز  اـمك  ماع 2017 ،  يف  ةـعاس  تاو  اجيم  ىلإ 271,704  لصتل 

.اهسفن ةرتفلا  لالخ  ةبسنب 63 %  ءابرهكلا  نم  دراولا 

ةددجتملا22.3.6 ةقاطلا  تاءاصحإ 
( ةعاس تاواجيم  )

2011201520162017نايبلا
ةدلوملا ءابرهكلا  17,986264,014280,085271,704ةيمك 

ءابرهكلا نم  11,291233,147249,725251,093رداصلا 

ءابرهكلا نم  10,66850,95530,36011,232دراولا 

( تاو اجيم   ) ديلوتلل ةبكرملا  11111111111ةردقلا 

( 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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