


ةلماعلا ىوقلا  . 5

ةلماعلا ىوقلا  صئاصخ 

نولغتشملا

نولطعتملا

ةبسنو ةلماعلا  ىوقلا  جراخ  ناكسلا 
ةيداصتقإلا ةلاعإلا 



ةلماعلا ىوقلا  . 5
نم ةلماعلا  ىوقلا  ةبـسن  ّنأ  ماعلا 2018  نم  عبارلا  عبرلا  يف  ةـلماعلا  ىوقلا  تاءاـصحإ  تاريدـقت  ترهظأ 

يلاـمجإ نـم  ةـلماعلا  ىوـقلا  ةبـسن  تـغلبو  تغلب 65.2 ، % ماخلا ) ةـكراشملا  لدـعم  ) ناكـسلا يلاـمجإ 
يلاـمجإ نم  ثاـنإلا  ةبـسن  تغلب  نـيح  يف  %، 79.0 حقنملا ) ةـكراشملا  لدـعم   ) رثكأف ةنـس  ناكسلا 15 

%. تغلب 53.4 ةيداصتقإلا  ةلاعإلا  ةبسن  ّنأ  ىلإ  تانايبلا  ريشت  امكو  ةلماعلا 25.6 .% ىوقلا 

ةنس مهرامعأ 15  نيذلا  ناكسلا  يلامجإ  نم  نيلغتشملا  ةبسن 
74.9رثكأف

ةلاطبلا 5.2لدعم 

ماخلا ةكراشملا  65.2لدعم 

حقنملا ةكراشملا  79.0لدعم 

ةلماعلا ىوقلا  يلامجإ  نم  ثانإلا  25.6ةبسن 

ةيداصتقإلا ةلاعإلا  53.4ةبسن 

2018
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ةلماعلا ىوقلا  صئاصخ  . 1.5
ترهظأ .رثكأف  ةنـس  مهراـمعأ 15  غلبت  نمم  نيلطعتملاو  نيلغتـشملا  دارفـألا  ةـلماعلا  ىوقلا  لمـشت 
ةبسنب نيعلا  ةقطنم  اهتلت  تغلب 61.7 ،% ةبـسنب  يبظوبأ  ةقطنمب  ةلماعلا  ىوقلا  زكرت  تانايب 2018 

%. تغلب 13.5 ةبسنب  ةرفظلا  ةقطنم  مث  % 24.9

-30  ) ةيرمعلا ةئفلا  نأ  ىلإ  تانايبلا  ريشتف  ماعل 2018  ةلماعلا  ىوقلل  يرمعلا  بيكرتلاب  قلعتي  اميفو 
%. ةبسنب 21.7 ةلماعلا  ىوقلا  يلامجإ  نم  ربكألا  ةصحلا  ىلع  تلصح  ًاماع )  34

ةرفظلا ةقطنم  يف  لدعم  ىلعأ  نأ  دجن  ةقطنملا  بسح  حقنملا  ةيداصتقالا  ةكراشملا  لدـعمل  رظنلابو 
%. نيعلا 74.3 ةقطنم  مث  يبظوبأ 78.6 % ةقطنم  اهتلتو  % 91.2

2018لكشلا 1.1.5 يداصتقالا ،  طاشنلا  ةلاح  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ناكسلا عيزوت 
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ةيناكسلا1.1.5 تادادعتلا  نم  ةيسنجلاو  يداصتقالا  طاشنلا  ةلاح  بسح  ةلماعلا  ىوقلا 

2011*199520012005رشؤملا
ةلماعلا 532,881676,547815,3111,443,700ىوقلا 

43,18371,65185,838132,000نونطاوم
نينطاوم 489,698604,896729,4731,311,800ريغ 

525,457649,342786,7381,403,400نولغتشم
40,98160,75375,518116,400نونطاوم

نينطاوم 484,476588,589711,2201,287,000ريغ 
7,42427,20528,57340,300نولطعتم
2,20210,89810,32015,600نونطاوم

نينطاوم 5,22216,30718,25324,700ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا
عومجملا ىلع   لوصحلل  دادعألا  عيمجت   زوجي  ال  كلذلو ، درف    برقأ 100  ىلإ  ةبرقم  دادعالا  عيمج  ةنس 2011 ، تاريدقت  * 

عونلاو2.1.5 ةيسنجلا  بسح  تادادعتلا  نيب  ةلماعلا  ىوقلا  ومن  لدعمل  يونسلا  طسوتملا 
)%(

عونلاو 1985ةيسنجلا   - 19751995  - 19852005  - 19952011  - 2005
9.16.04.410.8عومجملا

8.55.93.710.7روكذ
20.76.89.211.6ثانإ

6.16.87.18.0نونطاوم
5.96.15.95.9روكذ
13.516.914.414.9ثانإ

نينطاوم 9.45.94.111.1ريغ 
8.85.93.511.1روكذ
21.16.18.611.0ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا

عونلاو و3.1.5 ةيسنجلا  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 ةقطنملا ،

)%(

عونلا يبظوبأةيسنجلا و  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا 100.0100.0100.0100.0عومجملا 

72.070.093.174.4روكذ
28.030.06.925.6ثانإ

100.0100.0100.0100.0نونطاوم
63.666.878.065.9روكذ
36.433.222.034.1ثانإ

نينطاوم 100.0100.0100.0100.0ريغ 
72.970.693.975.3روكذ
27.129.46.124.7ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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عونلا و4.1.5 ةقطنملا و  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 يداصتقالا ، طاشنلا  ةلاح 

)%(

عونلا ةلماعلاةقطنملا و  نولطعتملانولغتشملاىوقلا 
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةرامإ 

74.476.239.7روكذ
25.623.860.3ثانإ

يبظوبأ 100.0100.0100.0ةقطنم 
72.074.037.7روكذ
28.026.062.3ثانإ

نيعلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
70.071.843.1روكذ
30.028.256.9ثانإ

ةرفظلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
93.194.243.9روكذ
6.95.856.1ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةئفلاو5.1.5 ةقطنملا  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيرمعلا 

)%(

ةقطنملا ةيرمعلا و  عومجملاثانإروكذةئفلا 
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةرامإ 

19  - 150.50.90.6
24  - 209.012.910.0
29  - 2515.122.517.0
34  - 3021.023.621.7
39  - 3518.316.817.9
44  - 4013.512.413.2
49  - 4510.04.58.6
54  - 506.23.55.5
59  - 553.92.03.4
64  - 602.10.81.8

+650.30.20.3
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.50.60.5
24  - 208.110.98.9
29  - 2514.321.416.3
34  - 3021.324.622.3
39  - 3519.317.418.8
44  - 4013.813.713.8
49  - 459.94.58.4
54  - 505.93.95.3
59  - 554.32.03.7
64  - 602.40.81.9

+650.30.10.3
نيعلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.81.51.0
24  - 2011.217.113.0
29  - 2517.324.719.5
34  - 3019.621.320.1
39  - 3516.815.516.4
44  - 4011.69.611.0
49  - 459.44.78.0
54  - 506.82.55.5
59  - 553.82.03.3
64  - 602.30.81.9

+650.40.30.3
ةرفظلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.12.00.3
24  - 209.414.79.8
29  - 2515.125.015.8
34  - 3021.924.522.0
39  - 3516.918.117.0
44  - 4015.29.114.8
49  - 4511.13.410.6
54  - 506.62.76.3
59  - 552.80.52.7
64  - 600.90.00.8

+650.10.00.1

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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6.1.52018 عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلاو  ةقطنملا  بسح  حقنملا  ةيداصتقالا  ةكراشملا  لدعم 
)%(

ةقطنملا ةيرمعلا و  عومجملاثانإروكذةئفلا 
يبظوبأ 90.757.479.0ةرامإ 

19  - 158.36.77.6
24  - 2082.458.072.4
29  - 2597.373.287.5
34  - 3098.971.789.4
39  - 3599.369.690.1
44  - 4098.961.286.1
49  - 4598.243.283.8
54  - 5095.542.979.6
59  - 5592.334.974.4
64  - 6080.121.761.6

+6529.65.817.7
يبظوبأ 90.558.878.6ةقطنم 
19  - 158.14.86.7
24  - 2079.656.669.8
29  - 2597.073.486.7
34  - 3098.871.888.5
39  - 3599.570.389.8
44  - 4098.965.286.5
49  - 4598.144.683.1
54  - 5095.248.279.2
59  - 5593.934.874.5
64  - 6082.223.464.1

+6531.95.018.7
نيعلا 87.055.474.3ةقطنم 
19  - 159.29.39.2
24  - 2080.460.070.9
29  - 2596.373.085.9
34  - 3098.772.888.6
39  - 3598.471.388.8
44  - 4097.953.280.2
49  - 4597.240.878.1
54  - 5093.731.473.7
59  - 5586.037.369.3
64  - 6074.519.954.3

+6525.67.716.4
ةرفظلا 97.150.091.2ةقطنم 
19  - 155.910.57.7
24  - 2097.159.591.1
29  - 2599.871.895.7
34  - 3099.964.195.7
39  - 35100.052.093.6
44  - 4099.841.694.2
49  - 4599.737.396.2
54  - 5099.033.593.6
59  - 5596.312.788.1
64  - 6082.30.073.1

+6529.80.015.1

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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7.1.5، عونلاو ةيرمعلا  ةئفلاو  ةقطنملا  بسح  نينطاوملل  حقنملا  ةيداصتقالا  ةكراشملا  لدعم 
2018

)%(

ةقطنملا ةيرمعلا و  عومجملاثانإروكذةئفلا 
يبظوبأ 64.634.049.4ةرامإ 

19  - 159.23.56.6
24  - 2061.131.346.8
29  - 2590.553.671.8
34  - 3094.255.074.3
39  - 3594.757.576.4
44  - 4088.247.366.7
49  - 4583.027.655.2
54  - 5065.315.742.0
59  - 5555.07.828.2
64  - 6022.13.511.7

+655.20.62.9
يبظوبأ 64.335.649.7ةقطنم 
19  - 159.92.46.4
24  - 2053.133.843.2
29  - 2590.952.670.5
34  - 3092.655.773.1
39  - 3595.958.278.0
44  - 4088.750.769.0
49  - 4582.731.755.9
54  - 5066.120.444.7
59  - 5558.37.730.1
64  - 6014.65.79.4

+653.61.32.5
نيعلا 64.231.447.7ةقطنم 
19  - 158.84.46.8
24  - 2067.226.848.4
29  - 2589.154.871.9
34  - 3096.152.374.2
39  - 3591.857.573.4
44  - 4086.343.162.4
49  - 4580.420.549.5
54  - 5063.38.137.2
59  - 5549.57.323.8
64  - 6034.00.015.3

+657.80.03.7
ةرفظلا 69.438.258.8ةقطنم 
19  - 156.58.07.0
24  - 2074.545.264.3
29  - 2595.759.285.9
34  - 3097.670.588.7
39  - 3598.949.381.1
44  - 4094.448.276.0
49  - 4594.247.182.9
54  - 5071.526.150.6
59  - 5557.713.340.7
64  - 6019.50.012.6

+650.00.00.0

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيرمعلا8.1.5 ةئفلاو  ةقطنملا  بسح  نينطاوملا  ريغل  حقنملا  ةيداصتقالا  ةكراشملا  لدعم 
2018 عونلاو ،

)%(

ةقطنملا ةيرمعلا و  عومجملاثانإروكذةئفلا 
يبظوبأ 94.564.484.7ةرامإ 

19  - 157.89.28.4
24  - 2087.967.980.1
29  - 2598.277.790.3
34  - 3099.475.191.4
39  - 3599.872.391.9
44  - 4099.864.188.6
49  - 4599.648.087.7
54  - 5099.150.585.8
59  - 5596.445.983.1
64  - 6090.534.977.1

+6557.412.035.0
يبظوبأ 93.864.383.4ةقطنم 
19  - 157.26.36.8
24  - 2085.264.076.6
29  - 2597.877.589.2
34  - 3099.374.690.3
39  - 3599.872.291.1
44  - 4099.767.488.2
49  - 4599.347.986.4
54  - 5098.654.284.3
59  - 5597.242.381.0
64  - 6092.135.378.8

+6556.58.132.5
نيعلا 93.066.583.3ةقطنم 
19  - 159.714.912.0
24  - 2086.374.780.9
29  - 2598.178.789.7
34  - 3099.178.991.8
39  - 3599.577.392.7
44  - 40100.057.485.0
49  - 45100.049.585.1
54  - 5099.641.883.4
59  - 5592.562.184.9
64  - 6084.834.669.9

+6557.923.741.1
ةرفظلا 99.053.494.1ةقطنم 
19  - 155.112.18.5
24  - 2099.765.495.2
29  - 25100.073.596.4
34  - 3099.963.196.1
39  - 35100.052.594.4
44  - 40100.039.895.2
49  - 45100.034.297.0
54  - 5099.836.395.8
59  - 5599.612.394.2
64  - 6097.00.094.4

+6569.20.038.9

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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نولغتشملا . 2.5
ثيح يبظوبأ  ةقطنم  يف  تناك  نيلغتـشملل  ةبـسن  ىلعأ  نأ  ةلماعلا  ىوقلا  تاءاصحإ  تاريدقت  ريـشت 

%. نيلغتشملا 61.6 يلامجإ  نم  مهتبسن  تغلب 

ةرامإ يف  نيلغتـشملا  ةيبلاغ  نأ  انل  حـضتيف  ةـيلمعلا  ةـلاحلا  بسح  نيلغتـشملا  عيزوتل  انرظن  ام  اذإو 
.لامعألا باحصأ  نم  مه  نأو 1.4 % مهتبسنو 97.8 .% رجأب  نولماع  مه  يبظوبأ 

نيلغتــشملا نــم  ةبـــسن  ىلعأ  نأ  ىلإ  تاــنايبلا  ريـــشتف  يميلعتلا  ليـــصحتلاب  قــلعتي  اــميف  اــمأ 
ةداهـش ةـلمح  مث  تـغلب 21.6 ،% ةبـسنب  يوناـثلا  مـيلعتلا  نـم  ىلوـألا  ةـلحرملا  يميلعتلا  مهاوتـسم 
ةلمحل ةبـسن  ىلعا  تناـك  دـقف  نينطاوملا  ىدـل  كلذـكو  ةبـسنب 21.3 ،%  اهلداعي  اـم  وأ  سويرولاـكبلا 
ةنهملا بسح  نيلغتـشملا  عيزوتب  قلعتي  اـميفو  ةبسنب 33.8 .%  اهلداعي  ام  وأ  سويرولاكبلا  ةداـهش 

مث تغلب 21.9 ،% ةبـسنب  ةيلوألا  نهملا  يف  نولمعي  نيلغتـشملا  نم  ةبـسن  ىلعأ  نأ  نيبت  ةيـسيئرلا 
مهنم نأ 31.8 % ىلإ  تانايبلا  تراشأ  دقف  نينطاوملل ، ةبسنلاب  امأ  ةبسنب 16.0 .% نويصاصتخالا  يتأي 
نهملا يف  نوزكرتيف  نينطاوملا  ريغ  نيلغتـشملل  ةبـسنلاب  امأو  نييـصاصتخالا ، ودـعاسمو  نوينفلا 

%. ةبسنب 24.0 ةيلوألا 

يلامجإ نم  ربكألا  بيـصنلا  هل  ناك  ًادارفأ  مدختـست  يتلا  ةيـشيعملا  رـسألا  طاشن  نأ  تاـنايبلا  ترهظأو 
ةرادإلا ةطـشنأ  نأ  ظـحاليو  ةبـسنب 15.1 ،% دييـشتلا  طاشن  هـالت  مث  تغلب 15.7 ،% ةبسنب  نيلغتـشملا 

نينطاوملا نيلغتشملا  نم  ربكألا  ةصحلا  ىلع  ذوحتـست  يمازلإلا  يعامتجالا  نامـضلاو  عافدلاو ؛ ةماعلا 
رـسألا طاشن  يف  نولمعي  مهنم  نإف 17.2 % نينطاوملا  ريغ  نيلغتشملل  ةبـسنلاب  امأ  ةبسنب 58.1 %

.ًادارفأ مدختست  يتلا  ةيشيعملا 

يلامجإ نم  يلاوح 61.2 % تغلب  ثيح  نيلغتشملا  نم  ةبـسن  ىلعأ  ىلع  زوحي  صاخلا  عاطقلا  نأ  دجنو 
تناكو نيلغتشملا ، يلامجإ  نم  ةبسن 13.7 % ىلع  يموكحلا  عاطقلا  ذوحتسا  نيح  يف  نيلغتـشملا ،

يف نيلغتشملا ، نينطاوملا  يلامجإ  نم  يموكحلا 78.1 % عاطقلا  يف  نيلغتشملا  نينطاوملا  ةبسن 
%. صاخلا 5.3 عاطقلا  يف  مهتبسن  تغلب  نيح 

ناك نيح  يف  ةبسنب 74.3 ،% نوجوزتم  يبظوبأ  ةرامإ  يف  نيلغتـشملا  ةيبلاغ  نأ  تانايبلا  ترهظأ  امك 
يلاـمجإ نم  نأ 44.5 % حـسملا  تاـنايب  ترهظأ  اـمكو  .جاوزلا  مـهل  قبـسي  مـل  نيلغتــشملا  نـم  % 24.1

.ًايعوبسأ ةعاس   48 نيب 41 -  نولمعي  يبظوبأ  ةرامإ  يف  نيلغتشملا 
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ةقطنملا1.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلغتشملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيرمعلا  تائفلاو 

)%(

ةيرمعلا تائفلاو  عومجملاثانإروكذةقطنملا 
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةرامإ 

19  - 150.30.70.4
24  - 208.411.59.1
29  - 2515.021.916.7
34  - 3021.223.921.9
39  - 3518.517.118.2
44  - 4013.713.013.5
49  - 4510.14.98.9
54  - 506.33.85.7
59  - 554.02.23.6
64  - 602.10.81.8

+650.30.20.3
يبظوبأ 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.30.50.4
24  - 207.59.98.1
29  - 2514.120.415.7
34  - 3021.624.822.5
39  - 3519.617.519.0
44  - 4013.914.514.1
49  - 4510.04.88.6
54  - 506.04.55.6
59  - 554.32.33.8
64  - 602.40.71.9

+650.30.10.3
نيعلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.51.20.7
24  - 2010.215.311.6
29  - 2517.424.919.5
34  - 3019.721.720.2
39  - 3517.016.016.7
44  - 4011.910.011.4
49  - 459.75.38.4
54  - 507.02.35.7
59  - 553.92.23.5
64  - 602.31.01.9

+650.40.30.4
ةرفظلا 100.0100.0100.0ةقطنم 
19  - 150.10.50.1
24  - 209.110.89.2
29  - 2515.126.915.7
34  - 3021.926.022.2
39  - 3517.019.617.1
44  - 4015.39.514.9
49  - 4511.23.610.8
54  - 506.62.66.4
59  - 552.90.42.7
64  - 600.90.00.8

+650.10.00.1
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ةيسنجلا2.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلغتشملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيلمعلا  ةلاحلاو 

)%(

ةيلمعلا ةلاحلاو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

لمع 1.70.61.4بحاص 
صاخلا هباسحل  0.50.30.5لمعي 

رجأب 97.499.097.8لمعي 
رجأب ةرسالا  ىدل  0.40.10.3لمعي 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
100.0100.0100.0نونطاوم

لمع 1.50.21.1بحاص 
صاخلا هباسحل  0.30.10.2لمعي 

رجأب 98.299.798.7لمعي 
رجأب ةرسالا  ىدل  0.00.00.0لمعي 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 

لمع 1.70.71.5بحاص 
صاخلا هباسحل  0.50.30.5لمعي 

رجأب 97.398.997.7لمعي 
رجأب ةرسالا  ىدل  0.40.20.4لمعي 

نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيسنجلا3.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو , يميلعتلا  ليصحتلاو 

)%(

يميلعتلا ليصحتلاو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

يئادتبإ نم  15.023.417.0لقأ 
17.714.817.0يئادتبإ

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  24.412.521.6ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  14.69.913.5ةلحرملا 

يوناثلا دعب  ام  3.83.73.7ميلعتلا 
اهلداعي ام  وأ  18.829.321.3سويرولاكبلا 

يلاعلا 5.76.35.8ميلعتلا 
نيبم 0.00.00.0ريغ 

100.0100.0100.0نونطاوم
يئادتبإ نم  1.60.41.3لقأ 

3.60.72.7يئادتبإ
يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  15.67.613.2ةلحرملا 

يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  35.226.732.7ةلحرملا 
يوناثلا دعب  ام  5.99.36.9ميلعتلا 

اهلداعي ام  وأ  28.945.633.8سويرولاكبلا 
يلاعلا 9.29.79.3ميلعتلا 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 

يئادتبإ نم  16.226.318.6لقأ 
19.016.618.5يئادتبإ

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  25.213.122.4ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  12.87.811.6ةلحرملا 

يوناثلا دعب  ام  3.63.03.4ميلعتلا 
اهلداعي ام  وأ  17.927.320.0سويرولاكبلا 

يلاعلا 5.45.95.5ميلعتلا 
نيبم 0.00.00.0ريغ 
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بسحلكشلا 1.2.5 رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 ةسيئرلا ، ةنهملا 

نيفظوملا. رابكو  نوعرشملا 
نوريدملاو

نويصاصتخالا.

ودعاسمو. نوينفلا 
نييصاصتخالا

نويبتكملا. نوفظوملا 
نودناسملا

تامدخلاو. عيبلا  ولماع 

ةعارزلا. يف  ةرهملا  لامعلا 
كامسالا ديصو  تاباغلاو 

ةطبترملا. نهملاو  نويفرحلا 
مهب

لامعو. تالآلاو  عناصملا  ولغشم 
عيمجتلا

ةيلوألا. نهملا  يف  نولماعلا 

نيبم. ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيسنجلا4.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،  ةيسيئرلا  ةنهملاو 

)%(

ةيسيئرلا ةنهملاو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

نوريدملاو نيفظوملا  رابكو  6.14.45.7نوعرشملا 
14.221.916.0نويصاصتخالا

نييصاصتخالا ودعاسمو  13.110.012.3نوينفلا 
نودناسملا نويبتكملا  2.95.33.5نوفظوملا 

تامدخلاو عيبلا  17.86.115.0ولماع 
ديصو تاباغلاو  ةعارزلا  يف  ةرهملا  لامعلا 

4.10.03.1كامسالا

مهب ةطبترملا  نهملاو  17.90.113.6نويفرحلا 
عيمجتلا لامعو  تالآلاو  عناصملا  11.30.68.7ولغشم 

ةيلوألا نهملا  يف  12.751.421.9نولماعلا 
نيبم 0.10.20.1ريغ 

100.0100.0100.0نونطاوم
نوريدملاو نيفظوملا  رابكو  16.312.515.2نوعرشملا 

17.336.322.9نويصاصتخالا
نييصاصتخالا ودعاسمو  34.026.331.8نوينفلا 

نودناسملا نويبتكملا  5.917.49.3نوفظوملا 
تامدخلاو عيبلا  23.46.418.4ولماع 

ديصو تاباغلاو  ةعارزلا  يف  ةرهملا  لامعلا 
0.10.00.1كامسالا

مهب ةطبترملا  نهملاو  0.60.40.6نويفرحلا 
عيمجتلا لامعو  تالآلاو  عناصملا  1.30.31.0ولغشم 

ةيلوألا نهملا  يف  0.40.00.3نولماعلا 
نيبم 0.50.40.5ريغ 

نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 
نوريدملاو نيفظوملا  رابكو  5.13.44.7نوعرشملا 

13.920.015.3نويصاصتخالا
نييصاصتخالا ودعاسمو  11.27.910.4نوينفلا 

نودناسملا نويبتكملا  2.63.82.9نوفظوملا 
تامدخلاو عيبلا  17.36.114.7ولماع 

ديصو تاباغلاو  ةعارزلا  يف  ةرهملا  لامعلا 
4.40.03.4كامسالا

مهب ةطبترملا  نهملاو  19.40.114.9نويفرحلا 
عيمجتلا لامعو  تالآلاو  عناصملا  12.20.79.5ولغشم 

ةيلوألا نهملا  يف  13.857.824.0نولماعلا 
نيبم 0.00.20.1ريغ 
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طاشنلا5.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يداصتقالا 

)%(

يداصتقالا عومجملاثانإروكذطاشنلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  6.00.04.6ةعارزلا 
رجاحملا لالغتساو  2.91.52.6نيدعتلا 

ةيليوحتلا 11.21.38.8ةعانصلا 
ءاوهلا فييكتو  راخبلاو  زاغلاو  ءابرهكلا  0.80.70.7تادادمإ 

تايافنلا ةرادإو  يراجملا ، ةطشنأ  هايملا ؛ تادادمإ 
0.60.00.4اهتجلاعمو

19.51.115.1دييشتلا
تاذ تابكرملا  حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

ةيرانلا تاجاردلاو  7.22.96.2تاكرحملا 

نيزختلاو 5.02.24.3لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  تامدخ  9.81.67.8ةطشنأ 

تالاصتالاو 1.70.81.5تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  2.32.92.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 3.80.93.1ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  3.62.23.3ةطشنألا 

معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  8.71.97.1ةطشنأ 
يعامتجالا نامضلاو  عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 

7.55.87.1يمازلإلا

1.79.83.6ميلعتلا
لمعلاو ناسنإلا  ةحص  لاجم  يف  ةطشنألا 

2.310.64.3يعامتجالا

ةيلستلاو هيفرتلاو  0.50.60.5نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.51.10.7ةطشنأ 

؛ ًادارفأ مدختست  يتلا  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأ 
علس جاتنإ  يف  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأو 

صاخلا اهلامعتسال  ةزَّيمم  ريغ  تامدخو 
4.352.015.7

ةعضاخلا ريغ  تائيهلاو  تامظنملا  ةطشنأ 
ةينطولا ةيئاضقلا  0.00.10.0ةيالولل 

نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  212



بسح6.2.5 رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا  ( نونطاوملا  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يداصتقالا  طاشنلا 

)%(

يداصتقالا عومجملاثانإروكذطاشنلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  0.20.10.2ةعارزلا 
رجاحملا لالغتساو  10.36.39.1نيدعتلا 

ةيليوحتلا 3.32.12.9ةعانصلا 
ءاوهلا فييكتو  راخبلاو  زاغلاو  ءابرهكلا  2.53.72.8تادادمإ 

تايافنلا ةرادإو  يراجملا ، ةطشنأ  هايملا ؛ تادادمإ 
0.20.40.2اهتجلاعمو

0.41.10.6دييشتلا
تاذ تابكرملا  حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

ةيرانلا تاجاردلاو  3.91.43.2تاكرحملا 

نيزختلاو 3.76.64.6لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  تامدخ  0.00.00.0ةطشنأ 

تالاصتالاو 1.51.11.4تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  2.55.53.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 0.20.00.2ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  1.11.61.3ةطشنألا 

معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  0.51.40.8ةطشنأ 
يعامتجالا نامضلاو  عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 

64.742.358.1يمازلإلا

1.714.25.4ميلعتلا
لمعلاو ناسنإلا  ةحص  لاجم  يف  ةطشنألا 

1.59.63.9يعامتجالا

ةيلستلاو هيفرتلاو  0.91.11.0نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.50.90.6ةطشنأ 

؛ ًادارفأ مدختست  يتلا  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأ 
علس جاتنإ  يف  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأو 

صاخلا اهلامعتسال  ةزَّيمم  ريغ  تامدخو 
0.00.00.0

ةعضاخلا ريغ  تائيهلاو  تامظنملا  ةطشنأ 
ةينطولا ةيئاضقلا  0.00.00.0ةيالولل 

نيبم 0.40.40.4ريغ 
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7.2.5( رثكأف ةنس   15 نيلغتشملا (  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يداصتقالا  طاشنلا  بسح 

)%(

يداصتقالا عومجملاثانإروكذطاشنلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

كامسألا ديصو  ةجارحلاو  6.50.05.0ةعارزلا 
رجاحملا لالغتساو  2.30.91.9نيدعتلا 

ةيليوحتلا 11.91.29.4ةعانصلا 
ءاوهلا فييكتو  راخبلاو  زاغلاو  ءابرهكلا  0.60.30.5تادادمإ 

تايافنلا ةرادإو  يراجملا ، ةطشنأ  هايملا ؛ تادادمإ 
0.60.00.5اهتجلاعمو

21.21.116.6دييشتلا
تاذ تابكرملا  حالصإ  ةئزجتلاو ؛ ةلمجلا  ةراجت 

ةيرانلا تاجاردلاو  7.53.06.5تاكرحملا 

نيزختلاو 5.11.74.3لقنلا 
ماعطلاو ةماقإلا  تامدخ  10.61.88.6ةطشنأ 

تالاصتالاو 1.70.71.5تامولعملا 
نيمأتلا ةطشنأو  ةيلاملا  2.32.52.4ةطشنألا 

ةيراقعلا 4.11.03.4ةطشنألا 
ةينقتلاو ةيملعلاو  ةينهملا  3.82.33.5ةطشنألا 

معدلا تامدخو  ةيرادإلا  تامدخلا  9.52.07.7ةطشنأ 
يعامتجالا نامضلاو  عافدلاو ؛ ةماعلا  ةرادإلا 

2.31.22.1يمازلإلا

1.79.33.4ميلعتلا
لمعلاو ناسنإلا  ةحص  لاجم  يف  ةطشنألا 

2.410.74.3يعامتجالا

ةيلستلاو هيفرتلاو  0.50.60.5نونفلا 
ىرخألا تامدخلا  0.51.10.7ةطشنأ 

؛ ًادارفأ مدختست  يتلا  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأ 
علس جاتنإ  يف  ةيشيعملا  رَسُألا  ةطشنأو 

صاخلا اهلامعتسال  ةزَّيمم  ريغ  تامدخو 
4.758.517.2

ةعضاخلا ريغ  تائيهلاو  تامظنملا  ةطشنأ 
ةينطولا ةيئاضقلا  0.00.10.1ةيالولل 

نيبم 0.00.00.0ريغ 
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عاطقلكشلا 2.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،  لمعلا 

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيسنجلا8.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، لمعلا  عاطقو 

)%(

لمعلا عاطقو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

12.916.513.7يموكح
72.126.361.2صاخ
10.65.09.3كرتشم
0.50.50.5يبنجأ

ةيسامولبد 0.00.10.1ةئيه 
حبرلا ىلا  فدهت  0.10.10.1تائيه ال 

ةأشنم 0.10.00.1نودب 
ةصاخ 3.751.515.0رسأ 
نيبم 0.00.00.0ريغ 

100.0100.0100.0نونطاوم
78.776.578.1يموكح
4.66.95.3صاخ
15.915.015.6كرتشم
0.00.80.3يبنجأ

ةيسامولبد 0.00.00.0ةئيه 
حبرلا ىلا  فدهت  0.30.60.4تائيه ال 

ةأشنم 0.20.00.2نودب 
ةصاخ 0.00.00.0رسأ 
نيبم 0.20.20.2ريغ 

نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 
6.98.97.4يموكح
78.228.866.7صاخ
10.13.78.6كرتشم
0.60.50.6يبنجأ

ةيسامولبد 0.00.10.1ةئيه 
حبرلا ىلا  فدهت  0.00.00.0تائيه ال 

ةأشنم 0.10.00.1نودب 
ةصاخ 4.058.016.5رسأ 
نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيسنجلا9.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيجاوزلا  ةلاحلاو 

)%(

ةيجاوزلا ةلاحلاو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 
ادبا جوزتي  20.735.024.1مل 

78.760.374.3جوزتم
0.53.31.2قلطم
0.11.30.4لمرأ

100.0100.0100.0نونطاوم
ادبا جوزتي  27.834.429.7مل 

70.056.466.0جوزتم
2.18.13.8قلطم
0.21.00.4لمرأ

نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 
ادبا جوزتي  20.035.123.5مل 

79.460.875.1جوزتم
0.42.70.9قلطم
0.11.40.4لمرأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيسنجلا10.2.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15 نيلغتشملا (  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيعوبسألا  ةيلعفلا  لمعلا  تاعاسو 

)%(

ةيعوبسألا ةيلعفلا  لمعلا  تاعاسو  عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

*00.61.10.7
20  - 10.20.30.2

40  - 2119.628.221.7
48  - 4153.316.044.5

+4926.254.532.9
نيبم 0.00.00.0ريغ 

100.0100.0100.0نونطاوم
*04.45.04.5

20  - 10.10.50.2
40  - 2166.371.667.9
48  - 4121.218.220.3

+498.04.77.0
نيبم 0.00.00.0ريغ 

نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 
*00.30.60.4

20  - 10.20.20.2
40  - 2115.422.717.1
48  - 4156.215.746.8

+4927.860.835.5
نيبم 0.00.00.0ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةقباسلا مايا  ةعبسلا  لالخ  مهلمع  نع  نيبئاغ  اوناك  نيذلا  نولغتشملا  : 0 * 
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نولطعتملا  3.5
ةئفلا تذوحتساو  ماع 2017  تاريدقتل  عم 5.0 % ةنراقم  يلاوح 5.2 % ماع 2018  لالخ  ةلاطبلا  لدعم  غلب 

نأ ىلإ  تاـنايبلا  ريــشتو  ةبـسنب 25.9 .%  نـيلطعتملا  نـم  ربكـألا  ةـصحلا  ىلع  ًاـماع  ( 24-20  ) ةيرمعلا
%. غلب 12.1 ثيح  روكذلل  هنم  ىلعأ  ماع 2018  يف  ثانإلل  ةلاطبلا  لدعم 

اهلداـعي اـم  وأ  سويرولاـكبلا  ةداهــش  ةــلمح  مـه  نـيلطعتملا  نـم  ةبــسن  ىلعأ  نأ  تاـنايبلا  ترهظأو 
يف ةبـسنب 29.9 ،% يوناثلا  ميلعتلا  نم  ةيناثلا  ةـلحرملا  ةداهـش  ةـلمح  ءاج  مث  تغلب 42.8 ،% ةبسنب 

نأ تانايبلا  ريشتو  ةبسنب 2.6 .% يئادتبالا  نم  لقأ  يميلعتلا  مهليصحت  نيذلل  ةبـسن  لقأ  تناك  نيح 
.نوجوزتم مهنم  ناك 47.3 % نيح  يف  ادبأ ، اوجوزتي  مل  يبظوبأ  ةرامإ  يف  نيلطعتملا  نم  % 50.1

تاونسلالكشلا 1.3.5 عونلا و  بسح  ةلاطبلا  لدعم 

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا

تاونسلاو1.3.5 عونلا  بسح  ةلاطبلا  لدعم 
)%(

2018*2017*2016*2015*2005عونلا
ماعلا 3.53.74.45.05.2عومجملا 

2.82.32.93.02.8روكذ
7.69.29.210.912.1ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا
2018 , 2017,2016 ةلماعلا 2015 , ىوقلا  حسم  تاريدقت  * 

2005 2015 2016 2017 2018
2

4

6

8

10

12

14
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ةيرمعلا2.3.5 ةئفلا  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلطعتملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،

)%(

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

19  - 157.22.14.1
24  - 2030.822.625.9
29  - 2518.526.623.4
34  - 3013.921.518.5
39  - 3510.214.913.0
44  - 407.17.97.6
49  - 455.42.03.4
54  - 502.11.41.7
59  - 552.50.31.2
64  - 602.20.71.3

+650.00.00.0

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ليصحتلا3.3.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلطعتملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، يميلعتلا 

)%(

يميلعتلا عومجملاثانإروكذليصحتلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

يئادتبإ نم  4.81.12.6لقأ 
4.41.82.8يئادتبإ

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  14.36.89.8ةلحرملا 
يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  39.023.929.9ةلحرملا 

يوناثلا دعب  ام  8.46.77.4ميلعتلا 
27.952.542.8سويرولاكبلا

يلاعلا 1.27.14.8ميلعتلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيجاوزلا4.3.5 ةلاحلا  بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) نيلطعتملا ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ،

)%(

ةيجاوزلا عومجملاثانإروكذةلاحلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 
ادبا جوزتي  65.539.950.1مل 

33.756.347.3جوزتم
0.83.32.3قلطم
0.00.50.3لمرأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةلاعإلا ةبسنو  ةلماعلا  ىوقلا  جراخ  ناكسلا   4.5
ةيداصتقالا

تغلب 53.4 يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةـيداصتقالا  ةـلاعإلا  ةبـسن  نأ  ةـلماعلا  ىوقلا  تاءاـصحإ  تاريدـقت  ترهظأ 
عومجم نم  ةلماعلا 21.0 % ىوقلا  جراخ  ناكـسلا  ةبـسن  تغلب  امك  ثانإلل ، روكذلل و123.8  تغلبو 29.1 

ةـيلزنملا و تاـبجاولل  نوـغرفتملا  نم  مهمظعمو  ماعل 2018  رثكأـف  ةنـس  مهرامعأ 15  نيذلا  ناكـسلا 
.ةبلطلا

1.4.52018 عونلاو ، ةقطنملاو  ةيسنجلا  بسح  ةيداصتقالا  ةلاعإلا  ةبسن 
( ةلماعلا ىوقلا  يف  صخش  لكل 100  )

ةقطنملا عومجملاثانإروكذةيسنجلا و 
ماعلا 29.1123.853.4عومجملا 

يبظوبأ 29.9112.653.0ةقطنم 
نيعلا 42.0144.572.8ةقطنم 
ةرفظلا 8.6167.219.6ةقطنم 

150.9367.5224.8نونطاوم
يبظوبأ 155.3337.0221.4ةقطنم 
نيعلا 156.1417.5242.8ةقطنم 
ةرفظلا 99.4332.1150.6ةقطنم 

نينطاوم 17.085.433.8ريغ 
يبظوبأ 19.183.136.5ةقطنم 
نيعلا 21.285.140.0ةقطنم 
ةرفظلا 4.3133.412.2ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةلاح2.4.5 بسح  رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  جراخ  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، طاشنلا  مدع 

)%(

طاشنلا مدع  عومجملاثانإروكذةلاح 
100.0100.0100.0عومجملا

ةيلزنملا 0.356.840.6تابجاولا 
68.824.537.2بلاط

لمعلا ىلع  رداق  7.11.63.2ريغ 
11.50.93.9دعاقتم

لمعي الو  رثكأ  وأ  ةنس   653.61.82.4
داريإو لخد  0.80.30.5هل 

ةيعامتجإ 1.18.46.3فورظ 
لمعلاب بغار  2.02.72.5ريغ 

بسانملا لمعلا  دجا  3.62.32.6مل 
1.10.70.8ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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بسح3.4.5 رثكأف ) ةنس   15  ) ةلماعلا ىوقلا  جراخ  ناكسلا  تاريدقتل  يبسنلا  عيزوتلا 
2018 عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلاو  ةيسنجلا 

)%(

ةيسنجلاو ةيرمعلا  عومجملاثانإروكذةئفلا 
ماعلا 100.0100.0100.0عومجملا 

19  - 1552.616.727.0
24  - 2018.712.614.3
29  - 254.211.19.1
34  - 302.212.69.6
39  - 351.29.97.4
44  - 401.510.68.0
49  - 451.88.06.2
54  - 502.96.25.3
59  - 553.24.94.4
64  - 605.13.74.1

+ 656.73.64.5
100.0100.0100.0نونطاوم

19  - 1544.621.529.6
24  - 2017.515.616.2
29  - 253.710.17.8
34  - 302.29.67.0
39  - 351.77.15.2
44  - 402.67.15.5
49  - 452.96.75.4
54  - 504.85.65.3
59  - 553.95.65.0
64  - 606.35.45.7

+ 659.95.87.2
نينطاوم 100.0100.0100.0ريغ 

19  - 1560.114.125.3
24  - 2019.910.913.1
29  - 254.611.710.0
34  - 302.214.311.3
39  - 350.811.58.9
44  - 400.412.59.6
49  - 450.78.86.8
54  - 501.06.65.2
59  - 552.64.54.1
64  - 604.02.83.1

+ 653.62.32.7

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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