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لامعألاو ةعانصلا  . 2
ةآرم هـلعجي  اـم  ةـيداصتقالا  ةطــشنألا  ةـفاكب  قـلعتت  ةــيئاصحإ  تاـنايب  لاـمعألاو  ةعانــصلا  مـسق  رفوـي 

ةيمهأ نم  اهل  امل  ةـمدقملا  يف  ةيجارختـسالا  ةعانـصلا  ةطـشنأ  يتأتو  ةرامإلل ، يداصتقالا  ءادـألا  سكعت 
ةرامإل يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيلوألا  تاريدـقتلا  نم  وحن 6.7 % ةيليوحتلا  تاعانصلا  تلكش  دقو  .ىربك 

ماع 2018. يف  يبظوبأ 

ددـع داز  ةرتفلا  سفن  لالخو  ماع 2018 ، ةأشنم  ةيقدنفلا 168  تآشنملا  ددـع  غلب  ةحايـسلا  طاشن  يفو 
لاغشإلا لدعم  غلبو  ماعب 2017 ، ةنراقم  ةبـسنب 6.8 % ةيقدنفلا  فرغلا  ددع  داز  امك  وحنب 3.8 ،% ءالزنلا 

ماع 2018. ةليل  ةماقإلا 2.6  ةدم  طسوتم  غلب  نيح  يف  ةيقدنفلا 71.8 ،% تآشنملل  يونسلا 

عم 23.6 ةـنراقملاب  ماـع 2018  لـالخ  رفاـسم  نويلم  ًاوج 21.4  نيرفاـسملا  ددـع  غلب  لـقنلا  طاـشن  يفو 
ماع 2017. لالخ  رفاسم  نويلم 

لكل تباثلا 16  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددـع  غلب  دـقف  تـالاصتالاو ، تاـمولعملا  ةـينقت  طاـشن  يف  اـمأ 
ماـع يف  ناكـسلا  نـم  لـكل 100  ةـتباثلا 13  تنرتنـإلا  طوـطخ  يكرتـشم  ددـع  غـلبو  ناكـسلا ، نم   100

.2018

ةددجملاو ةديدجلا  ةيراجتلا  صخرلا  90,473عومجم 

( يرتم نط   ) ةيواميكورتبلا تاجتنملا  6,800,585جاتنإ 

( يرتم نط   ) ةيواميكورتبلا تاجتنملل  ةيلحملا  274,522تاعيبملا 

( نويلم  ) ًاوج نيرفاسملا  21.4ددع 

ناكسلا نم  لكل 100  تباثلا  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  16ددع 

ناكسلا نم  لكل 100  ةتباثلا  تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  13ددع 

ةيقدنفلا تآشنملا  168ددع 

( فلألاب  ) ةيقدنفلا تآشنملا  ءالزن  5,030ددع 

2018
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لامعألا ةئيب  . 1.2
ةيملاـعلا تاكرـشلل  اًدـصقم  اـهتلعج  ةيرامثتـسا  ةـبرجتب  ةريخـألا  تاونـسلا  لـالخ  يبظوبأ  ةراـمإ  تزيمت 

تاسايـسلاو تاهجوتلا  لظ  يف  صاخلا  عاطقلا  دوهج  عم  ةـيموكحلا  تاسايـسلا  تمغانت  ثيح  ىربكلا ،
ليهستل ىدملا  ةليوط  ةطخ  يبظوبأ  ةموكح  تنبتو  .ةكارـشلا  هذه  رـصاوأ  زيزعتو  ةديـشرلا  ةيموكحلا 

طفنلا عاطق  ىلع  دامتعالا  نم  دحلاو  ةـيلاثم ، لامعأ  ةـئيب  قلخ  فدـهب  ةرامإلل  يداصتقالا  لوحتلا  ةـيلمع 
، رامـضملا اذـه  يف  ًادـيعب  ًاطوش  يبظوبأ  ةرامإ  تعطقو  .ةـفرعملا  ىلع  مئاقلا  داـصتقالا  ىلع  زيكرتلاو 

ةئيب ةـيلاثم  ىلإ  ىزعي  نهارلا  تقولا  يف  ةرامإلا  امهب  معنت  يذـلا  راـهدزالاو  روطتلا  نأـب  لوقلا  نكمي  اذـل 
.لامعإلا

تازكترملا ريفوتو  لجألا ، ةليوط  يبظ 2030  وبأ  ةيؤر  ذيفنتل  يبظ  وبأ  ةرامإ  يف  ةـعبتملا  تاسايـسلا  نإ 
ةيتـحتلا ةـينبلاو  يجيتارتسـالا  يفارغجلا  عـقوملاو  ةـلاعفو ، ةــيلاثم  لـمع  ةــئيب  قـلخت  يتـلا  مئاعدــلاو 

، ةضفخنملا موسرلاو  ةرامإلا  يف  ةيعانصلا  قطانملا  اهرفوت  يتلا  ةريثكلا  تاليهستلا  كلذكو  ةروطتملا 
ةبذاـجلا لـماوعلا  نـم  ربـتعت  ريثـكلا  اـهريغو  ةـينامتئالا  تاليهــستلاو  ةددـجتملا  ةـقاطلا  رداـصم  ترفو 

.لامعألا ةئيب  نيوكتل 

ةماـقإ هسفن  تقوـلا  يفو  تـالاجملا ، فـلتخم  يف  لاـمعألا  ةـسرامم  ليهـستب  يبـظوبأ  ةـموكح  مزتـلتو 
نيرمثتـسملا ىلع  ليهـستلا  فدـهب  يملاـعلا ، داـصتقالا  عـم  دـيج  لكـشب  لـعافتيو  مجـسني  داـصتقا 

ماع يفو  .دـحاو  عاطق  ىلع  دـمتعم  ريغ  يوق  ءاـنب  يف  مهاـسي  اـمم  ةـيبنجألا  تارامثتـسالا  باطقتـساو 
ةيغلملا ةـيراجتلا  صخرلا  ددـع  اـمأ  ةـصخر ، ةلجـسملا 11,249  ةدـيدجلا  ةـيراجتلا  صخرلا  ددـع  غـلب   2018

.ةصخر تناكف 3,867 

لامعألا1.1.2 ةئيبل  ةماعلا  تارشؤملا 

2015201620172018تارشؤملا
ةلجسملا ةديدجلا  ةيراجتلا  صخرلا  9,2288,9639,41711,249ددع 

ةددجملا ةيراجتلا  صخرلا  75,39277,70982,32579,224ددع 
ةيغلملا ةيراجتلا  صخرلا  7,3132,1142,5963,867ددع 

ةيداصتقالا ةيمنتلا  ةرئاد   : ردصملا

حالصإلا2.1.2 تامدخو  ةئزجتلاو  ةلمجلا  ةراجت  طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( يلامجإلا 5.36.35.85.0يلحملا 

جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 
ريغلا عاطقلا  يف  يلامجإلا  يلحملا 

)%( يطفن
8.19.28.88.3

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( يلامجإلا 7.58.58.07.0يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( 0.40.50.40.4يلامجإلا

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 13,12214,15814,32314,323تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيليوحتلا ةعانصلا  . 2.2
.يبظوبأ ةرامإ  يف  ةيجيتارتسإلا  ةيمهألا  تاذ  ةيداصتقإلا  ةطـشنألا  نم  ةدحاو  ةـيليوحتلا  تاعانـصلا  دـعت 

مهاست يك  ةيليوحتلا  تاعانـصلا  عاطقل  ةـصاخ  ةـيانع  دـمألا  ةـليوط  ةـيداصتقإلا  ةـيمنتلا  ةـطخ  يلوتو 
.ةرامإلا يف  رارقتسإلاو  يداصتقإلا  ومنلا  نامضو  يطفنلا  ريغ  داصتقإلا  ةيمنت  يف  ريبك  لكشب 

و ماع 2018 ، يف  يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيلوألا  تاريدـقتلا  نم  وحن 6.7 % ةيليوحتلا  تاعانصلا  تلكش 
ماع 2018. يف  يطفنلا  ريغ  يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيلوألا  تاريدقتلا  نم  % 11.2

ةيليوحتلا1.2.2 تاعانصلا  طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  6.56.66.76.7يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  10.09.610.211.2يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  22.022.622.321.8يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  1.71.51.71.6يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 19,02119,00220,15221,201تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيليوحتلا2.2.2 تاعانصلا  طاشنل  ةفاضملا  ةميقلاو  يلامجإلا  جاتنإلا 
( مهرد نويلم  )

ةيليوحتلا ةعانصلا  عون 
20162017

جاتنإلا
يلامجإلا

ةميقلا
ةفاضملا

جاتنإلا
يلامجإلا

ةميقلا
ةفاضملا

171,90851,938181,65056,717عومجملا
تابورشملاو ةيئاذغلا  داوملا 

9,8603,7169,6053,543غبتلاو

تاجتنملاو سبالملاو  جيسنلا 
2,2621,0912,4031,178ةيدلجلا

ةيبشخلا تاجتنملاو  658245713265باشخألا 
طئاسوو رشنلاو  ةعابطلاو  قرولا 

885490909503خاسنتسالا

اهتاجتنمو نئادللاو  89,00921,16888,38722,224تايواميكلا 
ري ـــــ ةينيد غ ـ عتلا تاجتنملا 

( ةيزلفاللا 11,4063,54313,0164,118ةيندعملا (

ةيساسألا ةيندعملا  22,5626,45927,8227,774تاعانصلا 
ام ةيئاشنإلا  ةيندعملا  تاجتنملا 

تادعملاو تالآلا  10,0473,83910,7294,165ادع 

ةزهجألاو تادعملاو  تالآلا  8,5913,1468,3813,061ةعانص 
932405982428ثاثألا

تالآلاو تادعملا  بيكرتو  حيلصت 
ىرخألا ةيليوحتلا  15,6977,83718,7029,458تاعانصلاو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيليوحتلا3.2.2 تاعانصلا  طاشن  يف  تباثلا  لاملا  سأر  نيوكت  يلامجإ 
( مهرد نويلم  )

ةيليوحتلا ةعانصلا  20162017عون 
11,61113,874عومجملا

غبتلاو تابورشملاو  ةيئاذغلا  618636داوملا 
ةيدلجلا تاجتنملاو  سبالملاو  4852جيسنلا 

ةيبشخلا تاجتنملاو  1920باشخألا 
خاسنتسالا طئاسوو  رشنلاو  ةعابطلاو  8183قرولا 

اهتاجتنمو نئادللاو  6,4418,527تايواميكلا 
( ةيزلفاللا ةيندعملا ( ري  ـــــ ةينيد غ ـ عتلا 701728تاجتنملا 

ةيساسألا ةيندعملا  1,1521,245تاعانصلا 
تادعملاو تالآلا  ادع  ام  ةيئاشنإلا  ةيندعملا  593616تاجتنملا 

ةزهجألاو تادعملاو  تالآلا  207183ةعانص 
1617ثاثألا

ةيليوحتلا تاعانصلاو  تالآلاو  تادعملا  بيكرتو  حيلصت 
1,7361,769ىرخألا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيليوحتلالكشلا 1.2.2 تاعانصلا  طاشنل  ةفاضملا  ةميقلا 

2017 .  2016 .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيساسألا4.2.2 نداعملا  ةعانص  طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

ةيساسألا نداعملا  ةعانص  2018*201520162017طاشن 
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  0.90.80.90.9يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  1.41.21.41.5يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  3.03.03.43.4يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.10.20.20.1يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 1,8601,8371,9182,054تاضيوعت 
( تادراولا يلامجإ  نم  16.518.218.819.7تادراولا %( 

ريغ تارداصلا  يلامجإ  نم  تارداصلا %( 
**( 39.044.847.649.4ةيطفنلا

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
.ردصملا نم  تانايبلا  عمجل  ةثدحملا  ةيجهنملل  ًاقفو  اهثيدحت  مت  دق  تانايب 2018-2015  ** 

ةيلوأ تاريدقت  * 
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زاغلاو طفنلا  . 3.2

يعيبطلا1.3.2 زاغلاو  ماخلا  طفنلا  طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  34.430.933.239.6يلحملا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  37.133.438.644.8يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  5.27.63.83.6يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 15,53014,22014,32714,890تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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تايواميكورتبلا . 4.2
تايواميكورتبلا ةعانـص  يف  ةيملاعلا  اهتمهاسم  ةدايزب  اهل  حمـست  ةزيمتم  ةناكم  يبظوبأ  ةرامإ  أوبتت 
تاـيواميكورتبلا ةعانـص  دـعتو  .هب  ةـطبترملا  لـئاوسلاو  يعيبـطلا  زاـغلا  نم  اـهتانوزخم  ىلع  ةدـمتعم 

ةيجاتنإلا اهتردـق  نم  ةرامإلا  عفرت  كلذـل  ةراـمإلا ، داـصتقا  عيونتل  ةيلبقتـسملا  ةـطخلا  نمـض  مهم  عاـطق 
.ًاريبك ًاروطت  قيوستلا  ةطشنأ  دهشت  تقولا  سفن  يفو  رمتسم ، لكشب 

زكترت يتلا  ةيـساسألا  داوملا  ريفوت  يف  ةيلاعلا  اهتردـق  ىلع  ةرامإلا  يف  تايواميكورتبلا  ةعانـص  دـمتعت 
ايرويلا ةدمسأو  اينومألا  ةرامإلا ، اهيف  تزرب  يتلا  ةيواميكورتبلا  تاجتنملا  مهأ  نمو  ةعانصلا ، هذه  اهيلع 

جاـتنا يف  اـعافترا  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  تاـيواميكورتبلا  ةعانـص  تقّقح.نيلبورب  يلوبلاو  نيلثيإ  يلوـبلاو 
ماع لالخ  ًايرتم  ًانط  نويلم  ىلإ 6.8  ماع 2017  يف  ًايرتم  ًاـنط  نويلم  نم 6.2  ةيواميكورتبلا  تاجتنملا 
يف ًايرتم  ًانط  نويلم  ةـيواميكورتبلا 5.1  تاجتنملا  تارداص  تغلب  نيح  يف  هرادقم 8.9 ،% عافتراب   2018

ماع 2018.

ةيواميكورتبلا1.4.2 تاجتنملا  تارداصو  جاتنإ 
( يرتم نط  )

جتنملا عون 
20172018

تارداصلاجاتنإلاتارداصلاجاتنإلا
6,246,0384,686,6896,800,5855,074,808عومجملا
1,090,18012,0001,236,65814,499اينومأ

ايرويلا 1,881,8911,893,3962,129,1802,122,978دامس 
نيليثيا 2,377,1472,015,8982,472,6422,132,172يلوب 
نيلبورب 896,820765,395962,105805,159يلوب 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا

ةيواميكورتبلا2.4.2 تاجتنملل  ةيلحملا  تاعيبملا 
( يرتم نط  )

جتنملا 20142015201620172018عون 
296,555464,245495,865467,678274,522عومجملا

ايرويلا 25,46631,06531,56537,46540,975دامس 
نيليثيا 163,946268,212293,799306,639159,621يلوب 
نيلبورب 107,143164,967170,500123,57473,926يلوب 

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش   : ردصملا
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ءابرهكلا . 5.2

ءابرهكلا1.5.2. طاشن  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  3.84.04.33.8يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  5.85.86.56.3يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  5.45.66.05.3يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  1.30.70.70.7يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 2,1552,1402,5562,576تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

83  || يبظوبأ 2019  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ءانبلاو دييشتلا  . 6.2
يف مهاست  يتلا  تاعاطقلا  مهأ  نم  هنوكل  يراقعلا  عاطقلاب  اصاخ  امامتها  يبظوبأ  ةرامإ  ةموكح  تلوأ 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  مادتسم  ومن  رفوتو  ةرامإلل  يداصتقالا  طاشنلا  ومن  ةدايز 

ةرامإلا يف  لصاحلا  يراقعلا  روطتلا  معدـت  ةروطتم  ةـيتحت  ةـينب  ريفوت  نم  دـبال  ناـك  قلطنملا ، اذـه  نمو 
ومنلا تاعاطق  معدو  ريوطت  يف  لاعف  مهاسمك  ءاـنبلاو " دييـشتلا   " طاـشن رهظي  اـنهو  تاونـس ، ذـنم 

.ةفدهتسملا ةيلبقتسملا 

ةيمنتلا معدــت  ةدــيدج  ةيحايــس  تاـعجتنمو  قداـنف  دييــشت  ىلإ  ةــجاح  كاـنه  لاــثملا ، لــيبس  ىلعو 
جتاـنلل ةـيلوألا  تاريدــقتلا  بـسح  ةبـسنب 9.2 % ءاـنبلاو " دييــشتلا   " طاـشن مهاـس  .ةراـمإلل  ةيحايــسلا 

ماعل 2018. يلامجإلا  يلحملا 

ءانبلاو1.6.2 دييشتلا  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  11.411.210.49.2يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  17.616.415.815.5يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  25.024.622.920.3يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.580.500.460.41يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 30,32529,34529,11929,296تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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لقنلا . 7.2
ةيناـمزلا ةـطقنلا  داـجيإ  يف  ةــلاعف  ةــمهاسم  اـهل  يتـلا  ةروـطتملا  تاعانــصلا  مـهأ  نـم  لـقنلا  ربـتعي 
رـصنعلا لكـشيو  ةيمنتلا  ةـيلمع  يف  ايـسيئر  ارود  لقنلا  بعلي  كلذـلو  تامدـخلاو ، علـسلل  ةـيناكملاو 

، تامدخلاو ةعلـسلا  مامأ  قوسلا  عيـسوت  متي  لقنلا  قيرط  لالخ  نم.داصتقالل  ةيتحتلا  ةينبلا  يف  مهألا 
طاـشن يبـظوبأ  ةـموكح  تـلوأ  كلذـلو  .ةـيداملاو  ةيرـشبلا  دراوـملل  لـثمألا  لالغتـسالا  يف  مهاـسي  اـمم 

يراـضحلاو ينارمعلا  رّوـطتلا  بكاوـت  ةدــيدج  لـقن  لـئاسو  راـكتبا  ىلإ  ىّدأ  اــم  ًادــيازتم ، ًاــمامتها  لــقنلا 
نيب طبرلا  لئاسو  نيـسحت  نمـضي  امب  ةدوجوملا  ةيتحتلا  ةينبلا  ثيدحتب  كلذو  ةرامإلا ، يف  يداصتقالاو 

طاـشنل ةـيتحتلا  ةـينبلا  يف  ةرمتـسملا  تارامثتـسالا  تبعل  دـقو.ةيملاعلا  قاوسـألاو  ةراـمإلا  ءاـجرأ  ىّتش 
لالخ تارئاطلا  ةـكرح  تغلب  هيلعو ، .يلامجإلا  يلحملا  جـتانلا  يف  هتمهاـسم  ةداـيز  يف  مهم  ًارود  لـقنلا 
ددـع غـلب  ثـيح  ماـع 2017 ، لــالخ  ةــلحر  فـلأ  عـم 184  ةــنراقملاب  ةــلحر  فـلأ  لداـعي 160  اــم  ماـع 2018 

.رفاسم نويلم  لداعي 21.4  ام  ماع 2018  لالخ  نيرفاسملا 

نيزختلاو1.7.2 لقنلا  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  4.83.63.22.9يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  7.35.34.84.8يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  8.87.76.45.7يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  3.22.22.21.9يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 11,91513,61013,05413,254تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

ةمدخلا2.7.2 تاطحم  يف  دوقولا  راعسأ 

2015201620172018تارشؤملا
ةمدخلا تاطحمب  لزيدلا  دوقو  رعس 

( مهردلاب رتللا  رعس  )2.161.681.992.59

رعس  ) ةمدخلا تاطحمب  نيلوزاجلا  رعس 
*( مهردلاب 1.681.561.812.26رتللا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةمدخلا تاطحمب  سلب ) يإ   ) نيلوزاجلا رعس  * 
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3.7.22017 ةيجراخلا ، قرطلا  تافصاومو  لاوطأ 
( رتموليك )

قرطلا لاوطأ 
ةقطنملا

عومجملاةرفظلانيعلايبظوبأ
2x ةراح 16031,0262221,851

2x ةراح  27701,3152,7714,856
2x ةراح  35318954801,906
2x ةراح  41,89739102,288
2x ةراح  545700457

لقنلا ةرئاد  : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  قيرطلا  لوط  ةظحالم :

4.7.22018 ةيجراخلا ، قرطلا  تافصاومو  لاوطأ 
( رتموليك )

قرطلا لاوطأ 
ةقطنملا

عومجملاةرفظلانيعلايبظوبأ
2x ةراح 16031,0262221,851

2x ةراح  25501,3151,7553,620
2x ةراح  35318956642,090
2x ةراح  42,3883911,7944,573
2x ةراح  5457--457

لقنلا ةرئاد   : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  قيرطلا  لوط  ةظحالم :

ةيلخادلا5.7.2 قرطلا  لاوطأ 
( رتموليك )

2015201620172018ةقطنملا
16,88017,84217,90417,991عومجملا

يبظوبأ 13,52814,49714,55214,639ةقطنم 
نيعلا 2,1152,1152,1152,115ةقطنم 

ةرفظلا 1,2371,2301,2371,237ةقطنملا 

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  ةيدلب  تايدلبلاو ، ينارمعلا  طيطختلا  ةرئاد   : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  قيرطلا  لوط  ةظحالم :

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  86



رهشلاو6.7.2 راطملا  بسح  تارئاطلا  ةكرح 

رهشلا / 2015201620172018راطملا
* يلودلا يبظوبأ  169,989168,535154,543133,999راطم 

14,11714,23314,19012,085رياني
12,80713,09212,75410,634رياربف
14,41414,11713,95911,733سرام
13,98213,71813,24911,205ليربإ

14,44714,13713,23811,365ويام
14,11713,53812,27211,058وينوي
14,68914,47812,87111,821ويلوي
14,96414,68113,09111,618سطسغأ

14,13014,20112,36410,926ربمتبس
14,30414,40212,24710,522ربوتكأ
13,75313,85312,06310,224ربمفون
14,26514,08512,24510,808ربمسيد

يلودلا نيعلا  24,57925,74929,79726,082راطم 
1,5342,0692,0592,640رياني
2,0192,0822,4652,574رياربف
2,3761,6342,8653,226سرام
2,7492,6403,2822,015ليربإ

2,8842,0862,6272,165ويام
2,4202,2912,0471,713وينوي
2,0381,9822,3001,254ويلوي
2,1182,3912,7311,398سطسغأ

1,6562,5502,4642,049ربمتبس
1,4352,1932,4391,988ربوتكأ
1,5751,7282,4512,810ربمفون
1,7752,1032,0672,250ربمسيد

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
صاخلا ناريطلل  نيطبلا  راطم  تانايب  لمشت  يلودلا  يبظوبأ  راطم  تانايب  * 
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ةنوحشملا7.7.2 عئاضبلا  تايمكو  باكرلا  ددعو  راطملا  بسح  يوجلا  لقنلا  ةكرح 

2015201620172018نايبلا
* يلودلا يبظوبأ  راطم 

تارئاطلا 169,989168,535154,543133,999ةكرح 
: نيرفاسملا ددع 

11,564,56312,139,01411,678,04510,633,563نومداق
11,558,55712,213,37111,717,67910,685,185نورداغم
163,512129,73425,869498نورباع

(: نط عئاضبلا (  لقن  ةكرح 
458,565445,860408,574326,255دراو

368,898354,007325,716260,601رداص
(: نط  ) دورطلا ةكرح 

3,9755,4336,9736,112دراو
6,1137,8477,6516,564رداص

يلودلا نيعلا  راطم 
تارئاطلا 24,57925,74929,79726,082ةكرح 

: نيرفاسملا ددع 
25,99234,57962,34144,997نومداق
23,74630,64051,70944,024نورداغم
11,44331,46022,4693,534نورباع

(: نط عئاضبلا (  لقن  ةكرح 
217156445208دراو

868440732454رداص
(: نط  ) دورطلا ةكرح 

0000دراو
0000رداص

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
صاخلا ناريطلل  نيطبلا  راطم  تانايب  لمشت  يلودلا  يبظوبأ  راطم  تانايب  * 
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ميلقإلا8.7.2 بسح  ةغرفملا  ةيوجلا  تانحشلا  تايمك 
( نط ) 

2015201620172018
458,565445,859408,574326,255عومجملا

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  9,7878,8488,5888,935لود 
ىرخألا ةيبرعلا  12,45314,90213,4958,212لودلا 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 230,672221,265187,804158,269ايسآ
152,066145,484139,166114,620ابوروأ

ةيلامشلا 20,10216,51117,41613,082اكيرمأ 
ةينيتاللا 3,4873,528944107اكيرمأ 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 16,61115,96519,7826,003ايقيرفأ
13,38719,35621,37917,026ايلارتسأ
0000ىرخأ

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
تارئاطلا تاعدوتسمو  ةيسامولبدلا  دورطلاو  باكرلا  ةعتمأ  تانايبلا  هذه  ينثتست  طقف /  يلودلا  يبظوبأ  راطمل  تانايبلا  ةظحالم :

9.7.2( ميلقإلا  ) ةهجولا بسح  ًاوج  ةنوحشملا  عئاضبلا  تايمك 
( نط ) 

2015201620172018ميلقإلا
368,898354,008325,716260,601عومجملا

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  43,11440,56532,20025,524لود 
ىرخألا ةيبرعلا  14,09617,19115,03311,601لودلا 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 116,876115,902108,41689,140ايسآ
137,790131,218125,342105,207ابوروأ

ةيلامشلا 15,32914,00015,4618,116اكيرمأ 
ةينيتاللا 1,7971,801177282اكيرمأ 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 28,04321,54116,1837,937ايقيرفأ
11,85311,79012,90412,793ايلارتسأ
0000ىرخأ

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
تارئاطلا تاعدوتسمو  ةيسامولبدلا  دورطلاو  باكرلا  ةعتمأ  تانايبلا  هذه  ينثتست  طقف /  يلودلا  يبظوبأ  راطمل  تانايبلا  ةظحالم :
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ةرداغملا10.7.2 ميلقإ  بسح  نومداقلا 

2015201620172018ميلقإلا
11,564,56312,139,01411,678,04510,633,563عومجملا

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  1,753,2221,805,1901,529,1501,529,342لود 
ىرخألا ةيبرعلا  686,811707,983705,680549,675لودلا 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 4,839,9615,114,6094,995,1764,480,589ايسآ
2,825,2232,852,0722,851,7462,693,737ابوروأ

ةيلامشلا 537,486635,293652,836515,467اكيرمأ 
ةينيتاللا 72,57989,78125,0120اكيرمأ 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 313,222318,721281,123247,633ايقيرفأ
532,518610,998632,415612,659ايلارتسأ
3,5414,3674,9074,461ىرخأ

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ةلحرلا سفن  ىلع  مهتايرفس  اولصاو  نيذلا  نيرفاسملا  تانايبلا  هذه  ينثتست  طقف /  يلودلا  يبظوبأ  راطمل  تانايبلا  ةظحالم :
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لوصولا11.7.2 ميلقإ  بسح  نورداغملا 

2015201620172018ميلقإلا
11,558,55712,213,37111,717,67910,685,185عومجملا

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  1,839,8121,909,1951,543,5831,428,784لود 
ىرخألا ةيبرعلا  675,768708,865711,669555,373لودلا 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 4,628,5984,956,5304,927,3004,492,522ايسآ
2,917,3152,947,6082,934,1922,833,688ابوروأ

ةيلامشلا 598,668691,663669,497571,308اكيرمأ 
ةينيتاللا 76,81590,02624,5730اكيرمأ 

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 289,595301,343265,693218,709ايقيرفأ
528,297603,853636,026581,014ايلارتسأ
3,6894,2885,1463787ىرخأ

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ةلحرلا سفن  ىلع  مهتايرفس  اولصاو  نيذلا  نيرفاسملا  تانايبلا  هذه  ينثتست  طقف /  يلودلا  يبظوبأ  راطمل  تانايبلا  ةظحالم :
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رخاوبلاو12.7.2 عئاضبلا  ةكرحل  ةيئاصحإلا  تارشؤملا  زربأ 

2015201620172018نايبلا
نفسلا 41,64540,54836,29931,990ددع 

* ةيطمنلا تايواحلا  ددع 
1,504,2931,531,3841,400,4361,737,133عومجملا
751,745761,780689,260874,214غيرفت
752,548769,604711,176862,919ليمحت

( يرتملا نطلاب   ) ةماعلا عئاضبلا 
15,292,84017,825,62418,568,88719,698,261عومجملا
14,339,96616,731,76717,632,18318,085,002غيرفت
952,8741,093,857936,7041,613,259ليمحت

تابكرملا ددع 
134,272119,758135,247143,074عومجملا
120,551105,147121,490127,994غيرفت
13,72114,61113,75715,080ليمحت

يبظوبأ ئناوم   : ردصملا
مدق ةيطمنلا (20 ) ةيواحلا  يواست  * 
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ميلقإلا13.7.2 بسح  ةرداصلاو  ةدراولا  ةيطمنلا  تايواحلا  عيزوت 

ميلقإلا
20172018

رداصلادراولارداصلادراولا
689,260711,176874,177862,919عومجملا

* ةدحتملا ةيبرعلا  444,113346,061514,619383,702تارامإلا 
ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  101,93528,855115,81264,696لود 

سلجم لود  ادع   ) طسوألا قرشلا 
( يجيلخلا 30,24211,04827,0437,215نواعتلا 

ةيدنهلا ةراقلا  13,75028,74314,15574,989هبش 
ايسآ قرش  14,44463,76022,78865,508بونج 

ىصقألا 57,099210,50266,779213,578قرشلا 
ايقيرفأ 3,7489,3963,5178,591لامش 
ايقيرفأ 19019,819207بونج 
ايقيرفأ 3,0493,19123,42111,636قرش 
ايقيرفأ 2020494برغ 
ابوروأ 14454,483887برغ 

طسوتملا رحبلا  12,7247,19831,35817,515ميلقإ 
0024121ايفاندنكسإ

ةيقرشلا 6104,877124ابوروأ 
ةيلامشلا 0011,7326,155اكيرمأ 

00841542يبيراكلا
ىطسولا 007035اكيرمأ 
ةينيتاللا 008,772108اكيرمأ 

002,4200ايلارتسأ
7,9302,4171,2267,316ىرخأ

يبظوبأ ئناوم   : ردصملا
ىرخألا تارامإلا  نم  ةدراولا  ةيطمنلا  تايواحلا  * 
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ديربلا14.7.2 قيدانصو  بتاكم  ددع 

201620172018نايبلا
ديربلا بتاكم  353432ددع 

تاكرشلاو ةصاخلا  ديربلا  قيدانص  159,913110,68496,876ددع 
ةماعلا ديربلا  قيدانص  1107978ددع 

تارامإلا ديرب   : ردصملا

عونلا15.7.2 بسح  ةيديربلا  دورطلاو  لئاسرلا  ةكرح 

ةيديربلا 201620172018ةكرحلا 
ةلجسملا لئاسرلا 

1,023,088984,778716,859ةيلخادلا
ةرداصلا 65,18952,16645,782ةيجراخلا 
ةدراولا 254,011349,062293,697ةيجراخلا 

دورطلا
735726404ةيلخادلا

ةرداصلا 45,49340,89836,285ةيجراخلا 
ةدراولا 33,92231,03938,587ةيجراخلا 

زاتمملا ديربلا 
18,87420,74020,228ةيلخادلا

ةرداصلا 62,57031,78460,108ةيجراخلا 
ةدراولا 57,00657,10528,986ةيجراخلا 

تارامإلا ديرب   : ردصملا

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  94



تالاصتالاو تامولعملا  ةينقت  . 8.2
تاـمولعملا ةـينقت   ) طاـشن اـهب  ىظحي  يتـلا  ةدـيازتملا  ةـيمهألل  ًارظنو  ةـينقتلا ، ةروـثلا  ةــبكاوم  ةــيغب 

دوهج عفدل  ةحومط  ةينطو  ةـيجيتارتسا  يبظوبأ  ةـموكح  تقلطأ  ةايحلا ، تالاجم  ةـفاك  يف  تالاصتالاو )
يف يبنجألاو  يلحملا  رامثتـسالا  عيجـشتو  تالاصتالاو ، تامولعملا  ةـينقتل  ةـيتحتلا  ةـينبلا  يف  ةـيمنتلا 

.ةروطتملا تاينقتلا  عاطق 

، ةايحلا تالاجم  ةفاك  يف  تالاصتالاو " تامولعملا  ةينقت   " طاشن اهب  ىظحي  يتلا  ةديازتملا  ةيمهألل  ًارظنو 
ةمهملا تالاصتالاو  تامولعملا  ةـينقت  تارـشؤمو  تاءاـصحإ  رـشن  ىلع  يبظوبأ  ءاـصحإلا –  زكرم  صرحي 

.يبظوبأ ةرامإ  يف 

يبظوبأ ةرامإ  يف  ناكسلا  نم  لكل 100  ةتباثلا  تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  ددع  نأ  ىلإ  تانايبلا  ريشتو 
لالخ كرتشم  ناكـسلا 16  نم  لـكل 100  تباـثلا  فتاـهلا  طوطخ  يكرتشم  ددـع  غلبو  كرتشم ، غلب 13 

ماع 2018.

تالاصتالاو1.8.2 تامولعملا  ةينقت  تاءاصحإ  مهأ 

2018*201520162017تارشؤملا
جتانلا نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  2.72.92.92.7يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  4.24.34.44.5يلامجإلا 

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  4.34.54.54.1يلحملا 

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.40.30.40.3يلامجإلا 

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 5,5184,8575,3165,540تاضيوعت 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

تالاصتالاو2.8.2 تامولعملا  ةينقت  طاشن  تارشؤم 

2015201620172018تارشؤملا
ةتباثلا تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 

ناكسلا نم  12121213لكل 100 

تباثلا فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 
ناكسلا نم  16151516لكل 100 

كرحتملا فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 
ناكسلا نم  186146166173لكل 100 

ةيطغت مهلمشت  نيذلا  ناكسلا  ةبسن 
كرحتملا فتاهلا  100100100100ةكبش 

تالاصتالا ميظنت  ةئيه   : ردصملا
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تالاصتالا3.8.2 تامدخ  ةفرعت 
( رهش مهرد /  )

ةمدخلا عون 
ةفرعتلا

2015201620172018
قاطنلا تنرتنإ  ةمدخ  يف  كارتشالا  موسر 

( ةيناث / تيابوليك  256  ) دارفألل 149696969ضيرعلا 

ةقئاف تنرتنإلا  ةمدخ  يف  كارتشالا  موسر 
اغيم  ) تاسسؤملل ةتباثلا  ةعرسلا 

*( ةيناث / تياب
375375375375

: تباثلا فتاهلا  طخ  يف  كارتشالا  موسر 
39393939يلزنم
95959595تاسسؤم

قبسملا عفدلا  ةمدخ  كرحتملا -  فتاهلا 
( رهش ةقيقد /   100)20141313

تالاصتالا ميظنت  ةئيه   : ردصملا
ردصملا نم  تنرتنالا  ةمدخ  ةعرس  ىلع  ثيدحت  مت  * 
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قدانفلا . 9.2
ىلع ةـمدقتم  زكارم  يف  ةراـمإلا  عضو  ىلإ  فدـهت  ةـعونتمو  ىربك  ةيحايـس  ةرفط  يبظوبأ  ةراـمإ  دهـشت 

ومنلا كـيرحتو  داـصتقالا  عـيونتو  مـعد  يف  ةــيمهأ  نـم  عاـطقلا  اذــهل  اــمل  ةــيملاعلا  ةحايــسلا  ةــطراخ 
.ىرخألا تالاجملا  ليعفتو  طيشنتو 

ةرامإلا يف  يحايسلا  عاطقلا  دهـش  ثيح  حوضوب ، ةيحايـسلا  ةرفطلا  هذه  حمالم  رهظت  لعفلاب  تأدب  دقل 
صئاـصخ كـلتمي  عاـطقلا  اذـه  حبـصأ  اـمك  ةيـضاملا ، ةـليلقلا  تاونـسلا  لـالخ  اريبـك  اـيعون  اروطتو  اومن 

.ةديازتم ةيداصتقا  دئاوع  ققحي  حبصأو  ةدوجلاو  ىوتسملا  ةعيفر  ةيسفانت  تاردقو 

لباقملا يف  ماع 2018 ، يف  ةأـشنم  غلب 168  ةيقدنفلا  تآشنملا  ددع  نأ  ىلإ  مسقلا  اذـه  تانايب  ريـشت 
ام ماع 2018  يف  ءالزنلا  ددـع  غلب  دـقو  .قباـسلا  ماـعلا  نع  % 6.8 ةبـسنب   ماعلا ، سفنل  فرغلا  ددـع  داز 

%71.8 لاغـشإلا   لّدعم  ناك  نيح  يف  .قباسلا  ماعلا  نع  اهتبسن 3.8 % ةدايزب  ليزن ، نويلم  لداعي 5.0 
ماع 2018 ةماقإلا  يلايل  ددـع  عفترا  كلذ ، ىلا  ةـفاضإلاب  ماع 2017  . يف  ةنراقم ب 71.5 % ماع 2018  يف 

.قباسلا ماعلا  نع  ةبسنب 4.9 %

ةيقدنفلا1.9.2 تآشنملا  تاءاصحإ  مهأ 

2015201620172018نايبلا
ةيقدنفلا تآشنملا  168169162168ددع 

فرغلا 29,76030,60230,86932,971ددع 
( فلألاب  ) ءالزنلا 4,1064,4404,8465,030ددع 

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  12,24312,03212,31712,915ددع 
( موي  ) ةماقإلا ةدم  2.92.72.52.6طسوتم 

 )%( يونسلا لاغشإلا  75.473.071.571.8لدعم 
( مهردلاب  ) ةيقدنفلا فرغلا  داريإ  439397369352لدعم 
( مهردلاب  ) ةحاتملا ةفرغلا  داريإ  331290264253لدعم 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

2.9.22018 عونلا ، بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  تارشؤم 

ةيقدنفلاقدانفلانايبلا عومجملاققشلا 
ةيقدنفلا تآشنملا  12246168ددع 

فرغلا 27,2595,71232,971ددع 
( فلألاب  ) ءالزنلا 4,6064245,030ددع 

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  10,5222,39312,915ددع 
( موي  ) ةماقإلا ةدم  2.35.62.6طسوتم 

 )%( يونسلا لاغشإلا  70.278.971.8لدعم 
( مهردلاب  ) ةيقدنفلا فرغلا  داريإ  371275352لدعم 
( مهردلاب  ) ةحاتملا ةفرغلا  داريإ  261217253لدعم 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
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3.9.22018 ةقطنملا ، بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  تارشؤم 

يبظوبأنايبلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  عومجملاةقطنم 
ةيقدنفلا تآشنملا  1381911168ددع 

فرغلا 29,2712,4931,20732,971ددع 
( فلألاب  ) ءالزنلا 4,4334561425,030ددع 

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  11,71488831412,915ددع 
( موي  ) ةماقإلا ةدم  2.61.92.22.6طسوتم 

 )%( يونسلا لاغشإلا  74.059.545.871.8لّدعم 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

ةيسنجلا4.9.2 بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  ءالزن 

2015201620172018ةيسنجلا
4,105,8464,439,1334,846,1455,029,999عومجملا

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  1,379,5891,464,1101,496,9471,480,389ةلود 
ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  269,654291,522284,560283,914لود 

ىرخألا ةيبرعلا  439,174524,594537,398565,184لودلا 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  854,3071,029,1521,237,9951,352,165ايسآ 

يداهلا طيحملاو  64,95660,47662,91662,425ايلارتسأ 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  60,63764,81673,10882,885ايقيرفأ 

748,766746,141838,751912,881ابوروأ
ةيبونجلاو ةيلامشلا  221,845210,285252,649289,528اكيرمأ 

نيبم 66,91848,03761,821628ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
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ةيسنجلا5.9.2 بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  يف  ةماقإلا  يلايل 

2015201620172018ةيسنجلا
12,243,09612,031,56712,316,66312,915,371عومجملا

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  3,788,0323,228,6143,108,7973,086,985ةلود 
ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  593,752651,778604,161618,361لود 

ىرخألا ةيبرعلا  1,135,3861,322,5131,342,1081,468,732لودلا 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  2,331,0902,544,5722,591,2842,908,006ايسآ 

يداهلا طيحملاو  2,910,468186,553176,046175,107ايلارتسأ 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  945,473200,751207,789231,843ايقيرفأ 

190,8072,923,5123,242,5443,546,242ابوروأ
ةيبونجلاو ةيلامشلا  195,248867,996908,694878,102اكيرمأ 

نيبم 152,840105,278135,2401,993ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

6.9.22018 فينصتلاو ، ةيسنجلا  بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  ءالزن 

موجنةيسنجلا موجنةسمخ  *ةعبرأ  لقأو موجن  ةيقدنفةثالث  عومجملاققش 
2,129,6711,670,092806,021424,2155,029,999عومجملا

ةيبرعلا تارامإلا  ةلود 
653,981504,545186,133135,7301,480,389ةدحتملا

نواعتلا سلجم  لود 
ىرخألا 115,28185,60345,80337,227283,914يجيلخلا 

ىرخألا ةيبرعلا  166,368206,722135,33856,756565,184لودلا 
لودلا ءانثتساب  ايسآ 

486,769466,214293,006106,1761,352,165ةيبرعلا

طيحملاو ايلارتسأ 
27,03418,94311,1035,34562,425يداهلا

ءانثتساب ايقيرفأ 
ةيبرعلا 23,22327,98922,1849,48982,885لودلا 

512,557266,86383,19050,271912,881ابوروأ
ةيلامشلا اكيرمأ 

143,91593,17929,26323,171289,528ةيبونجلاو

نيبم 54334150628ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
ةدحاو ةمجنو  نيتمجنو  موجن  ةثالث  ةئف  قدانفلا  لمشت  * 
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7.9.22018 فينصتلاو ، ةيسنجلا  بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  يف  ةماقإلا  يلايل 

ةيسنجلا
ةسمخ
موجن

ةعبرأ
موجن

موجن ةثالث 
* لقأو

ققش
ةيقدنف

عومجملا

5,174,9303,540,6301,806,8242,392,98712,915,371عومجملا
ةيبرعلا تارامإلا  ةلود 

1,301,932919,218422,147443,6883,086,985ةدحتملا

نواعتلا سلجم  لود 
ىرخألا 252,381178,08188,95298,947618,361يجيلخلا 

ىرخألا ةيبرعلا  371,348451,129305,042341,2131,468,732لودلا 
لودلا ءانثتساب  ايسآ 

831,774843,278571,234661,7202,908,006ةيبرعلا

طيحملاو ايلارتسأ 
62,88247,39422,05242,779175,107يداهلا

ءانثتساب ايقيرفأ 
ةيبرعلا 58,03467,37149,50056,938231,843لودلا 

1,943,191810,621273,637518,7933,546,242ابوروأ
ةيلامشلا اكيرمأ 

351,802223,43474,255228,611878,102ةيبونجلاو

نيبم 1,58610452981,993ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
ةدحاو ةمجنو  نيتمجنو  موجن  ةثالث  ةئف  قدانفلا  لمشت  * 

ةيسنجلا8.9.2 بسح  ةيقدنفلا  تآشنملا  يف  ةماقإلا  ةدم  طسوتم 

ريغتلا20172018ةيسنجلا ةبسن 
2.52.61.0طسوتملا

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  2.12.10.4ةلود 
ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  2.12.22.6لود 

ىرخألا ةيبرعلا  2.52.64.1لودلا 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  2.12.22.7ايسآ 

يداهلا طيحملاو  2.82.80.2ايلارتسا 
ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  -2.82.81.6ايقيرفأ 

3.93.90.5ابوروأ
ةيبونجلاو ةيلامشلا  -3.63.015.7اكيرمأ 

نيبم 2.23.245.1ريغ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
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رهشلا9.9.2 بسح  ةيقدنفلا  تآشنملل  لاغشإلا  لدعم 

2015201620172018رهشلا
75.473.071.571.8طسوتملا
76.676.975.475.1رياني
81.677.477.078.4رياربف
79.982.774.979.9سرام
77.877.175.978.2ليربإ

74.775.065.261.9ويام
64.354.252.155.7وينوي
63.664.761.764.9ويلوي
71.070.265.766.2سطسغأ

74.570.170.867.1ربمتبس
80.972.578.973.8ربوتكأ
82.779.882.781.9ربمفون
76.974.878.778.4ربمسيد

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

ةيقدنفلا10.9.2 تآشنملا  تاداريإ  يلامجإ 
( مهرد فلأ  )

2015201620172018نايبلا
تاداريإلا 6,624,2606,032,7225,622,0105,463,574عومجم 

فرغلا 3,488,2433,159,5572,941,7102,884,932تاداريإ 
بارشلاو ماعطلا  2,321,9502,099,2011,970,0991,927,220تاداريإ 

ىرخأ 814,068773,963710,202651,422تاداريإ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا

ةيقدنفلالكشلا 1.9.2 تآشنملا  تاداريإ  يلامجإ 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ةرئاد   : ردصملا
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