
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 

141  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



)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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