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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

يبظوبأ ةقطنم  نيعلا ةقطنم  ةرفظلا ةقطنم 
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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  * 
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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
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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
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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  عومجملاةقطنم 
ةلماعلا 7661,1523072,225دجاسملا 

ءاشنإلا تحت  72446186دجاسملا 
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%

195  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 


