
هايملاو ةقاطلا  . 3.6

زاغلاو طفنلا 
ىلإ ةـفاضإلاب  يعيبـطلا ، زاـغلاو  ماـخلا  طـفنلا  مادختـساو  جاـتنإ  نع  ةـيئاصحإ  تاـنايب  مسقلا  اذـه  رفوـي 

ةناـكملاو حاـجنلا  كـلذ  سكعيو  .ةرركملا  ةــيلورتبلا  تاــجتنملا  تاــعيبمو  يلحملا  جاــتنإلا  نـع  تاــنايب 
نأ ذــنم  .زاـغلاو  طـفنلا  لاـجم  يف  ملاـعلا  ءاـحنأ  عـيمج  يف  يبـظوبأ  ةراـمإ  اـهيلإ  تلـصو  يتـلا  ةزيمملا 

نيجتنملا دـحأ  ةراـمإلا  تحبـصأ  ماـع 1958  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةرم  لوـأل  ةـيراجت  تاّـيمكب  طـفنلا  فشُتكا 
ةدعاق عيونتل  دمألا  ةليوط  ةسايس  يبظوبأ  ةموكح  تنبت  دقو  .ملاعلا  ىوتسم  ىلع  طفنلل  نيـسيئرلا 

.ةرامإلا يف  ةيطفنلا  ريغ  ةطشنألا  ةمهاسم  ةدايزو  ةيداصتقالا  ةطشنألا 

ماـخلا طـفنلل  يونــسلا  جاـتنإلا  غلب.ةمادتــسملا  ةـيمنتلل  ةـيقيقحلا  ةنامــضلا  وـه  عـيونتلا  اذــه  ّدــعيو 
زاـغلا جاــتنا  غـلبو  ماـع 2017 ، نـع  ةبــسنب %1.5 عاـفترا  لـثمي  اــم  ماــعل 2018 ، لــيمرب  فـلأ   1,097,616

ةرّركملا ةــيلورتبلا  تاـجتنملا  جاـتنإ  غـلب  اـمنيب  ماـع 2018 ، بـعكم  مدــق  نوـيلم  يعيبـطلا 2,987,621 
ماع 2018. يرتم  نط  فلأ   49,732

ماخلا1.3.6 طفنلل  ةيجراخلا  تاعيبملاو  جاتنإلا 
( ليمرب فلأ  )

2015201620172018نايبلا
جاتنإلا
1,068,5751,104,8271,081,7431,097,616ةميقلا

يمويلا 2,9283,0192,9643,007طسوتملا 
ةيجراخلا تاعيبملا 

892,230885,474876,260802,223ةميقلا
يمويلا 2,4442,4192,4012,198طسوتملا 

يبظوبأ _ ءاصحإلا زكرم  كوندأ ،  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
تافثكملا نمضتي  جاتنإلا ال  ةظحالم :

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

يعيبطلا2.3.6 زاغلا  جاتنإ 
( بعكم مدق  نويلم  )

2015201620172018نايبلا
جاتنإلا

يونسلا 2,733,8042,727,7113,096,1782,987,621جاتنإلا 
يمويلا 7,4907,4538,4838,185جاتنإلا 

يبظوبأ _ ءاصحإلا زكرم  كوندأ ،  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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زاغلا3.3.6 تاجتنم  تارداصو  جاتنإ 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا عون 
20172018

تارداصلاجاتنإلاتارداصلاجاتنإلا
27,23726,84525,94725,232عومجملا

لاسم يعيبط  5,8315,5655,6015,418زاغ 
5,7025,5735,1985,159نابورب
5,1004,8754,6894,498ناتوب

 )+( 3,9804,1483,6633,547ناتنب
( تيربك  ) 6,6246,6846,7976,610ىرخأ

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

ةرركملا4.3.6 ةيلورتبلا  تاجتنملل  تاعيبملاو  جاتنإلا 
( يرتم نط  فلأ  )

2015201620172018نايبلا
جاتنإلا

يونسلا جاتنإلا  32,52240,72340,85249,732ةيمك 
يمويلا 89.1111.3111.9136.3طسوتملا 

ةلودلا لخاد  تاعيبملا 
ةيونسلا ةلودلا  لخاد  تاعيبملا  13,37616,40913,3859,213ةيمك 

يمويلا 36.744.836.725.2طسوتملا 
تارداصلا

ةيونسلا تارداصلا  20,56423,20424,67430,197ةيمك 
يمويلا 56.363.467.682.7طسوتملا 

تافثكملا ماخلا و  طفنلا  تالخدم 
( يموي ليمرب / فلأ  )640640837888

فلأ  ) ريركتلل ةيميمصتلا  ةقاطلا 
( يموي 920920922928ليمرب /

يبظوبأ _ ءاصحإلا زكرم  كوندأ ،  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرركملا5.3.6 ةيلورتبلا  تاقتشملا  جاتنإ 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا 2015201620172018عون 
32,52240,72340,85249,732عومجملا

لاسملا لورتبلا  785785740951زاغ 
صاصرلا نم  لاخ  3,5894,6782,5972,932نيزنب 

8,6199,6099,24510,353اتفن
نيسوريك تارئاط /  9,81011,04410,47413,216دوقو 

لزيد زاغلا /  7,7119,5179,16310,570تيز 
ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  1,9174,7328,31310,036تيز 

ميحشتلا 234230453-تويز 
911249098تيربكلا
1,123---ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  : ردصملا

)%( لكشلا 1.3.6 2018 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 

ىرخأ.

يبظوبأ _ ءاصحإلا زكرم  كوندأ ،  ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ةرّركملا6.3.6 ةيطفنلا  تاجتنملا  نم  ةلودلا  لخاد  تاعيبملا 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا عون 
20172018

ةرامإ
يبظوبأ

تارامإلا
ىرخألا

ةرامإ
يبظوبأ

تارامإلا
ىرخألا

8,5774,8086,7612,452عومجملا
لاسملا لورتبلا  23714-222زاغ 

صاصرلا نم  لاخ  3,1921052,5231885نيزنب 
نيسوريك تارئاط /  -3,0081,2462,335دوقو 

لزيد زاغلا /  2,1372,5211,636405تيز 
تويز اياقب  ليقثلا /  دوقولا  تيز 

97-930-ةليقث

ميحشتلا 1863052تويز 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

ةرركملا7.3.6 ةيلورتبلا  تاجتنملا  تارداص 
( يرتم نط  فلأ  )

جتنملا 2015201620172018عون 
20,56423,20424,67430,197عومجملا

لاسملا لورتبلا  --1,4711,126زاغ 
صاصرلا نم  لاخ  610129نيزنب 

7,7339,6589,2149,853اتفن
نيسوريك تارئاط /  5,4336,1555,9926,534دوقو 

لزيد زاغلا /  3,8634,6064,7155,990تيز 
ةليقث تويز  اياقب  ليقثلا /  دوقولا  2,0581,4974,3716,958تيز 

ميحشتلا 152370363-تويز 
490---ىرخأ

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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هايملاو ءابرهكلا 
جاـتنإلا اـهنم : ةاّـلحملا  هاـيملاو  ءاـبرهكلا  تاءاــصحإ  ىلع  يئاــصحإلا  باــتكلا  نـم  مـسقلا  اذــه  يوـتحي 

نم لـك  يف  لـقنلا  طوـطخو  جاـتنإلا  يف  مدختــسملا  دوـقولا  تاـّـيمكو  ةــيجاتنإلا  ةردــقلاو  كالهتــسالاو 
يف ًايـساسأ  ًارود  هاـيملاو  ءاـبرهكلا  عاـطق  بـعليو.ةرفظلا  ةـقطنمو  نـيعلا  ةـقطنمو  يبـظوبأ  ةـقطنم 

ومنلا ةـيلمع  معدـل  ةيرورـضلا  تامدـخلا  ريفوت  ىلع  عاطقلا  لمعي  ثيح  ةرامإلل  يداـصتقالا  ومنلا  طـطخ 
.ةرامإلا يف  يعامتجالاو  يداصتقالا 

ةقاـطلا تـغلب  ةراـمإلا ، امهدهـشت  نيذـللا  يعانـصلاو  ينارمعلا  نيعـّـسوتلاو  دـيازتملا  بـلطلا  ةـجيتنو 
ماـع نـع  ةبـسنب 1.5 %  تـعفترا  يأ  ةـعاس  طاو  اـجيج  براـقي 72,586  اـم  ماع 2018  ةدـلوملا  ةـيئابرهكلا 

نولاـج نويلم  تناـكف 240,301  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةرفاوـتملا  ةاّـلحملا  هاـيملا  ةّـيمك  تـغلب  اـمك  . 2017
ماع 2018. يناطيرب 

ةيئابرهكلا8.3.6 ةقاطلا  تاءاصحإ 
( ةعاس تاواجيم  )

2015201620172018نايبلا
قيرط نع  ةدلوملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 

66,626,46968,183,36371,504,16472,585,807تاكرشلا

ريركتو لاميإ  يتكرش  نم  43,965---لوحملا 
66,626,46968,183,36371,504,16472,629,771يلامجإلا

ةرامإ نم  ةردصملا  ةيئابرهكلا  ةقاطلا 
7,890,6448,897,22211,345,45911,822,507يبظوبأ

ةرامإ يف  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  ةيمك 
* 58,735,82559,286,14160,158,70560,807,264يبظوبأ

( تاواجيم  ) ءابرهكلا ديلوت  12,57112,24513,64713,647ةردق 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ماعل 2015 و 2016  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :

ةكبشلا ربع  دوقفملا  ىلإ  ةفاضإلاب  تاطحملل  يلخادلا  كالهتسالا  لمشت  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  * 
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ةقطنملا9.3.6 بسح  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  ةيمك 
( ةعاس تاواجيم  )

2015201620172018ةقطنملا
* 58,735,82559,286,14160,158,70560,807,264يلامجإلا

يبظوبأ 34,850,29634,760,57435,768,51236,594,176ةقطنم 
نيعلا 11,025,32310,733,79111,107,18711,138,328ةقطنم 
ةرفظلا 12,860,20613,791,77613,283,00613,074,760ةقطنم 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ماعل 2015 و 2016  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :

ةكبشلا ربع  دوقفملا  ىلإ  ةفاضإلاب  تاطحملل  يلخادلا  كالهتسالا  لمشت  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  * 

)لكشلا 2.3.6 ةعاس تاواجيم   ) ةقطنملا بسح  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ءابرهكلا  ىلع  بلطلا  ةيمك 

ةرفظلا ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
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عاطقلا10.3.6 بسح  ءابرهكلا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

2015201620172018عاطقلا
100100100100عومجملا
26.925.726.824.4يلزنملا
48.252.148.249.3يراجتلا
9.36.68.17.9يموكحلا
5.75.75.76.0ةعارزلا
9.79.811.212.3ةعانصلا
0.30.10.10.1ىرخأ

يبظوبأ - ءاصحإلا زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

11.3.62018 عاطقلاو ، ةقطنملا  بسح  ءابرهكلا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

يبظوبأعاطقلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
66.433.20.4100.0يلزنملا
62.810.826.4100.0يراجتلا
59.919.920.2100.0يموكحلا
12.364.922.8100.0ةعارزلا
79.910.110.0100.0ةعانصلا
70.716.213.0100.0ىرخأ

يبظوبأ - ءاصحإلا زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

2018لكشلا 3.3.6  (، تاواجيم  ) ةقطنملا بسح  ىوصقلا  ةيرهشلا  لامحألا 

ةرفظلا ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
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2018لكشلا 4.3.6  (، تاواجيم  ) ةقطنملا بسح  ايندلا  ةيرهشلا  لامحألا 

ةرفظلا ةقطنم  . نيعلا  ةقطنم  . يبظوبأ  ةقطنم  .

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا

هايملاو12.3.6 ءابرهكلا  طاشن  يف  دوقولا  كالهتسا 
( ةيناطيرب ةيرارح  ةدحو  نويلب  )

2015201620172018نايبلا
691,471813,083829,751820,751عومجملا

يعيبط 689,368812,699827,705820,451زاغ 
ماخ 98411000طفن 

زاغلا 1,1192742,046300تيز 
دوقولا 0000تيز 

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

اهغولبل13.3.6 ططخملا  ةيجاتنإلا  ةقاطلاو  ةالحملا  هايملا  نم  عزوملا  جاتنإلا و 
( يناطيرب نولاج  نويلم  )

2015201620172018نايبلا
ةرفوتملا ةالحملا  هايملا  257,262248,303244,664240,301ةيمك 

205,818195,060196,848193,466جاتنإلا
ةريجفلا تاطحم  نم  51,44453,24347,81546,835دراولا 

ايونس ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  252,628245,246242,259237,982ةيمك 
ايموي ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  692670664652ةيمك 

ةالحملا هايملل  ةيميمصتلا  ةقاطلا 
( موي / نولاج نويلم  )683645697697

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  تانايب  ثيدحت  مت  ةظحالم :
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)لكشلا 5.3.6 يناطيرب نولاج  نويلم   ) ايونس ةعزوملاو  ةرفوتملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك 

ايونس ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  . ةرفوتملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  .

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا

ةقطنملا14.3.6 بسح  ايونس  ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك 
( يناطيرب نولاج  نويلم  )

2015201620172018ةقطنملا
* 252,628245,246242,259237,982يلامجإلا

يبظوبأ 152,109148,646148,627147,669ةقطنم 
نيعلا 68,94964,88264,12063,854ةقطنم 
ةرفظلا 31,57031,71829,51226,459ةقطنم 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
ردصملا لبق  نم  ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك  تانايب  ثيدحت  مت  : ةظحالم

)%( لكشلا 6.3.6 2018، ةقطنملا بسح  ايونس  ةعزوملا  ةالحملا  هايملا  ةيمك 

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

2015 2016 2017 2018
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عاطقلا15.3.6 بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

2015201620172018عاطقلا
100100100100عومجملا
47.142.746.843.6يلزنملا
20.222.920.319.7يراجتلا
14.51211.312.8يموكحلا
15.519.71921.1ةعارزلا
2.42.62.32.4ةعانصلا
0.30.10.30.4ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

)%( لكشلا 7.3.6 2018 عاطقلا ، بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسا 

يلزنملا.

يراجتلا.

يموكحلا.

ةعارزلا.

ةعانصلا.

ىرخأ.

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

43.6%

19.7%

12.8%

21.1%

2.4% 0.4%
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16.3.62018 عاطقلاو ، ةقطنملا  بسح  ةالحملا  هايملا  كالهتسال  يبسنلا  عيزوتلا 
)%(

يبظوبأعاطقلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
65.021.913.1100.0يلزنملا
75.113.911.1100.0يراجتلا
66.515.518.0100.0يموكحلا
45.551.43.1100.0ةعارزلا
73.721.25.1100.0ةعانصلا
5.390.64.1100.0ىرخأ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةقاطلا ، ةرئاد   : ردصملا

17.3.62018 ةقطنملا ، بسح  ءابرهكلاو  هايملا  لقن  طوطخ 
( رتموليك )

يبظوبأةقطنملا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  ةقطنم 
ءابرهكلا لقن  طوطخ  2,6001,2394,096لاوطأ 

هايملا لقن  بيبانأ  طوطخ  8671,079901لاوطأ 

ةقاطلا ةرئاد   : ردصملا
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ةددجتملا ةقاطلا 
اديازتم امامتها  يبظوبأ  ةرامإ  ةموكح  تلوأ  دقو  يلاحلا  انرـصع  يف  امهم  ًارود  ةددـجتملا  ةـقاطلا  بعلت 

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

تاثاعبنا ضيفخت  يف  مهـسي  امب  ةددجتملا ، ةـقاطلا  لاجم  يف  يبظوبأ  ةرامإل  يدايرلا  عقوملا  زيزعت  يف 
ةريـسم معدو  ةـيخانملا ، تاريغتلاو  يرارحلا  سابتحالا  ةرهاظو  يوجلا  فالغلا  يف  نوبركلا  ديـسكأ  يناـث 
رداصملا نم  ةدـلوملا  ةـيئابرهكلا  ةـقاطلا  ةـيمك  تغلب  دقو.ةيرـشبلا  دراوملا  ريوطتو  يداصتقالا  عيونتلا 

ماع 2018. يف  ةعاس  تاو  اجيم  ةددجتملا 249,695 

ةددجتملا18.3.6 ةقاطلا  تاءاصحإ 
( ةعاس تاواجيم  )

2015201620172018نايبلا
ةدلوملا ءابرهكلا  264,014280,085271,704249,695ةيمك 

ءابرهكلا نم  233,147249,725251,093220,685رداصلا 
ءابرهكلا نم  50,95530,36011,23210,847دراولا 

( تاو اجيم   ) ديلوتلل ةبكرملا  111111111111ةردقلا 

( 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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