


ايفارغوميدلاو ناكسلا  . 3

ناكسلا

ةيويحلا تاءاصحإلا 



ايفارغوميدلا ناكسلا و  . 3
يرمعلا بيكرتـلاو  يفارغجلا  عـيزوتلا  نع  تاـنايب  لـصفلا  اذـه  يف  ةدراوـلا  ةيناكـسلا  تاريدـقتلا  لواـنتت 
تايفولاو ديلاوملا  نع  تاءاصحإ  ًاضيأ  ضرعتو  ماع 2016 . فصتنم  يف  يبظوبأ  ةرامإ  ناكـسل  يعونلاو 

وأ ةيناكـسلا  ةـبيكرتلا  ىلع  رثؤت  يتـلا  ماعل 2018  ةـسيئرلا  تارـشؤملا  ىلإ  ةـفاضإلاب  قـالطلاو ، جاوزلاو 
فصتنم يف  ةمـسن  يبظوبأ 2,908,173  ةرامإ  يف  نيميقملا  ناكـسلا  تاريدـقت  تغلب.يناكـسلا  ريغتلا 

نيعلا 0.77 ةـقطنمو  %(، 62.1  ) ةمـسن نويلم  يبظوبأ 1.81  ةـقطنم  ناكـس  ددـع  غلب  ثيح  ماع 2016 .
يف ةـبوصخلا  لّدـعم  ّدــعيو  %(. 11.5  ) ةمــسن نوــيلم  ةرفظلا 0.33  ةــــقطنمو  %(، 26.4  ) ةمـسن نوـيلم 

لّدعم غلب  ماعلا 2018  لالخف  ملاعلا ، يف  ًاومن  رثكألا  قطانملا  يف  ةبوصخلا  تالدعم  ىلعأ  نم  يبظوبأ 
.يلاوتلا ىلع  ناكسلا  نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  ماخلا 1.2  تايفولا  لّدعمو  دولوم   13.7 ماخلا   ديلاوملا 

ةنسلا 2016) فصتنم  تاريدقت   ) ناكسلا 2,908,173عومجم 

ةنسلا 2016) فصتنم  تاريدقت   ) 1,857,618روكذ

ةنسلا 2016) فصتنم  تاريدقت   ) 1,050,555ثانإ

 )%( ناكسلا 2016-2010 ومنل  يونسلا  5.6لدعملا 

ةيرمعلا 2016 ةلاعإلا  21.3ةبسن 

نسلا 2016 رابك  ةلاعإ  1.1ةبسن 

لافطألا 2016 ةلاعإ  20.1ةبسن 

ةئف 49-15 نم  ىثنأ  لكل 1000  ديلاوملا   ) ماعلا ةبوصخلا  لدعم 
2018 49.9ةنس )

2018 ناكسلا ) نم  لكل 1000  دولوم   ) ماخلا ديلاوملا  13.7لدعم 

2018 ناكسلا ) نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح   ) ماخلا تايفولا  1.2لدعم 

( ءايحأ نيدولوملا  نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح   ) عضرلا تايفو  لدعم 
20186.4

نم لكل 1000  ةافو  ةلاح   ) ةسماخلا نود  لافطألا  تايفو  لدعم 
2018 ءايحأ ) 8.6نيدولوملا 

2018 تاونسلاب )  ) نينطاوملا روكذلل  داليملا  دنع  ةايحلا  75.4عقوت 

2018 تاونسلاب )  ) تانطاوملا ثانإلل  داليملا  دنع  ةايحلا  81.4عقوت 

2018 تاونسلاب )  ) روكذلل جاوزلا  دنع  رمعلا  29.1طيسو 

2018 تاونسلاب )  ) ثانإلل جاوزلا  دنع  رمعلا  26.1طيسو 

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  104



ناكسلا . 1.3
تاريدقتو ماع 2005  ىتح  تادادعتلا  تانايب  نمضتت  يئاصحإلا  باتكلا  يف  ةدراولا  ةيناكسلا  تاءاصحإلا 

ددـع تاريدـقتلا  هذـه  لمـشتو  .ماـعلا  كـلذ  دـعب  ةداـتعم  ةفـصب  نـيميقملا  ناكـسلل  ةنـسلا  فـصتنم 
يه ماع 2016  فصتنم  ناكسلا  تاريدقت  .نيتقؤملا  راوزلا  ءانثتسإب  ةداتعم ، ةفصب  نيميقملا  ناكسلا 

.ةحقنم تاريدقت 

اذـه عفتراو  ةمـسن ،   211,812 يلاوـح   ماـع 1975  دادـعت  بسح  يبظوبأ  ةراـمإ  ناكـس  ددـع  يلاـمجإ  غلب 
مهددع ردـق  ماــع 2016  فـصتنم  يفو  ماـع 2005  دادـعت  بـسح  ةمـسن  ىلإ 1,399,484  لـصيل  ددـعلا 

.ةمسن يلاوحب 2,908,173 

وحن شيعيو  .يبظوبأ  ناكـس  يلاـمجإ  نـم  لداعي 19.0 % اـم  يأ  ةمـسن ، نينطاوملا 551,535  ددـع  غلب 
يف %( 41.0  ) ةمـسن  226,285 وـحنو   يبـظوبأ ، ةــقطنم  يف  %( 53.3  ) نينطاوـملا نـم  ةمـسن   293,860

%(. 5.7  ) ةمسن ةرفظلا 31,390  ةقطنم  ينطاوم  ددع  غلب  نيح  يف  نيعلا ، ةقطنم 

نم ةمسن  شيعيو 1,513,376  .ةرامإلا  ناكـس  يلاـمجإ  نم  وحن 81.0 % نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  لكـشي 
.يبظوبأ ةقطنم  يف  %( 64.2  ) نينطاوملا ريغ 

نيرجاهملا لاـمعلا  قّفدـت  ىلإ  كـلذ  عجريو  يبظوبأ ، ةراـمإ  ناكـس  نم  نع 63.9 % دـيزي  ام  روكذـلا  لّكش 
لداعي 48.9 ام  ماع 2016  لالخ  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةيناكـسلا  ةـفاثكلا  تغلبو  .ةرامإلا     ىلع  روكذـلا  نم 
، عبرملا رتـموليكلل  درف  يبظوبأ 164.2  ةقطنم  يف  ةيناكـسلا  ةـفاثكلا  تناـكو  .عبرملا  رتموليكلل  ادرف 

دارفأ ةرفظلا 9.5  ةــقطنم  يف  ًاريخأو  عــبرملا ، رتــموليكلل  ادرف  تـغلبف 57.3  نـيعلا  ةــقطنم  يف  اـمأ 
ومن عم  نكلو  يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةـفاثك  لقألا  يه  ةرفظلا  ةـقطنم  نأ  ىلإ  ريـشي  امم  عبرملا ، رتموليكلل 

.عيرس يناكس 

فصتنم 2016لكشلا 1.1.3 نينطاوملل ، يناكسلا  مرهلا 
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1.1.3( دارفأ  ) دادعتلا تاونس  ةيسنجلاو ، عونلا  بسح  ناكسلا 
( دارفأ )

دادعتلا نينطاومنونطاومةنس  عومجملاريغ 
197554,886156,926211,812

29,238125,820155,058روكذ
25,64831,10656,754ثانإ

198090,792361,056451,848
47,993283,695331,688روكذ
42,79977,361120,160ثانإ

1985135,982430,054566,036
69,975310,278380,253روكذ
66,007119,776185,783ثانإ

1995222,627719,836942,463
113,365537,379650,744روكذ
109,262182,457291,719ثانإ

2001296,152874,1021,170,254
148,982640,844789,826روكذ
147,170233,258380,428ثانإ

2005350,2771,049,2071,399,484
176,926749,888926,814روكذ
173,351299,319472,670ثانإ

ةيداصتقالا ةيمنتلا  ةرئاد   : ردصملا
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نيبام2.1.3 تارتف  عونلاو ، ةيسنجلا  بسح  يونسلا  يناكسلا  ومنلا  تالدعم  طسوتم 
دادعتلا

)%(

عونلاو 2011-19952005-19852005-19751995-1985ةيسنجلا 
ماعلا 10.45.24.07.7عومجملا 

9.45.53.69.0روكذ
12.64.65.05.0ثانإ

9.55.14.64.1نونطاوم
9.14.94.64.5روكذ
9.95.24.73.7ثانإ

نينطاوم 10.65.33.88.8ريغ 
9.55.63.410.0روكذ
14.54.35.15.7ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

فصتنم 3.1.3-2010 عونلاو ، ةيسنجلا  بسح  يونسلا  يناكسلا  ومنلا  تالدعم  طسوتم 
2016

)%(

عونلاو فصتنم 2016فصتنم 2010ةيسنجلا 
ومنلا تالدعم  طسوتم 

يناكسلا
ماعلا 2,094,4802,908,1735.6عومجملا 

1,460,7941,857,6184.1روكذ
633,6861,050,5558.8ثانإ

437,483551,5353.9نونطاوم
224,498282,6323.9روكذ
212,985268,9034.0ثانإ

نينطاوم 1,656,9972,356,6386.0ريغ 
1,236,2961,574,9864.1روكذ
420,701781,65210.9ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
ةحقنم تاريدقت  يه  فصتنم 2016  ناكسلا  تاريدقت 
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4.1.32016  , 2015 , 2014 ةقطنملا 2010 , بسح  ةيناكسلا  ةفاثكلا 
( عبرم رتموليك  لكل  ناكسلا  )

2010201420152016ةقطنملا
يبظوبأ 35.244.746.848.9ةرامإ 

يبظوبأ 115148.9156.3164.2ةقطنم 
نيعلا 43.852.655.257.3ةقطنم 
ةرفظلا 6.98.99.39.5ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

يماع 2010 و5.1.32016 فصتنم  عونلاو ، ةقطنملا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
(000  )' دارفأ

عومجملاثانإروكذةقطنملا
يبظوبأ ةرامإ 
20101,461633.72,095
20161,8581,0512,908

يبظوبأ ةقطنم 
2010871.5394.61,266
20161,122685.31,807

نيعلا ةقطنم 
2010376.8209.2585.9
2016451.8315.2766.9

ةرفظلا ةقطنم 
2010212.530242.4
2016283.950.1334

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
عومجملا ىلع   لوصحلل  دادعألا  عيمجت   زوجي  ال  كلذلو ، درف  برقأ 1000  ىلإ  ةبرقم  دادعالا  عيمج 
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ماعلا6.1.3 فصتنم  عونلاو ، ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
2016,2015,2014,2010

(000  )' دارفأ

عونلاو ةيسنجلاو  2010201420152016ةقطنملا 
يبظوبأ 2,0942,6562,7852,908ةرامإ 

يبظوبأ 1,2661,6401,7201,807ةقطنم 
231.2262.2276.4293.9نونطاوم
118.7133.4140.2147.7روكذ
112.5128.7136.2146.1ثانإ

نينطاوم 1,0351,3771,4441,513ريغ 
752.8929.1961.7974.3روكذ
282447.6482.1539.1ثانإ

نيعلا 585.9704.1738.5766.9ةقطنم 
179.5215.8230226.3نونطاوم
90.3109.9117.3115.6روكذ
89.2105.8112.7110.7ثانإ

نينطاوم 406.4488.3508.5540.7ريغ 
286.5327.6336.9336.2روكذ
120160.7171.6204.5ثانإ

ةرفظلا 242.4313.5325.8334ةقطنم 
26.729.630.331.4نونطاوم
15.517.818.519.3روكذ
11.311.711.912ثانإ

نينطاوم 215.7283.9295.5302.6ريغ 
197248.2257.2264.6روكذ
18.735.838.338.1ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
ةحقنم يهف  تاونسلل 2016-2014  ناكسلا  تاريدقت  امأ  .ةيئاهن  ربتعت  ماعلل 2010  ةداتعم  ةفصب  نيميقملا  ناكسلا  تاريدقت 
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فصتنم 7.1.32016 يبظوبأ ، ةرامإ  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
1,857,6181,050,5552,908,173عومجملا

4-096,16491,284187,448
9-580,01377,921157,934

14-1069,67768,062137,739
19-1566,44874,559141,007
24-20207,339126,467333,806
29-25374,031159,204533,235
34-30329,348146,401475,749
39-35244,053108,197352,250
44-40175,03574,486249,521
49-4598,95149,505148,456
54-5057,25630,92088,176
59-5531,43219,73951,171
64-6013,94210,73024,672
69-656,5645,64512,209
74-703,7693,7457,514
79-751,8231,8363,659

+801,7731,8543,627

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم8.1.3 يبظوبأ ، ةرامإ  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
282,632268,903551,535عومجملا

4-040,10238,08778,189
9-536,73034,35671,086

14-1032,70330,08962,792
19-1528,24926,42454,673
24-2026,52626,83253,358
29-2525,38524,39049,775
34-3025,08122,86447,945
39-3520,88519,27840,163
44-4014,12213,60827,730
49-4510,1719,74219,913
54-507,4647,93615,400
59-555,1425,66510,807
64-603,8993,6477,546
69-652,5772,3454,922
74-701,6511,8343,485
79-759249161,840

+801,0218901,911

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم9.1.3 يبظوبأ ، ةرامإ  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
1,574,986781,6522,356,638عومجملا

4-056,06253,197109,259
9-543,28343,56586,848

14-1036,97437,97374,947
19-1538,19948,13586,334
24-20180,81399,635280,448
29-25348,646134,814483,460
34-30304,267123,537427,804
39-35223,16888,919312,087
44-40160,91360,878221,791
49-4588,78039,763128,543
54-5049,79222,98472,776
59-5526,29014,07440,364
64-6010,0437,08317,126
69-653,9873,3007,287
74-702,1181,9114,029
79-758999201,819

+807529641,716

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم 10.1.32016 يبظوبأ ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
1,121,963685,2731,807,236عومجملا

4-059,79054,692114,482
9-548,16046,96995,129

14-1041,13440,23081,364
19-1535,82743,04878,875
24-20120,12780,545200,672
29-25234,140108,410342,550
34-30209,817101,908311,725
39-35150,01274,061224,073
44-40104,77451,170155,944
49-4555,35034,37889,728
54-5029,41920,71250,131
59-5516,76813,65230,420
64-608,0277,42915,456
69-653,9193,5977,516
74-702,4212,3554,776
79-751,1781,1342,312

+801,1009832,083

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم11.1.3 يبظوبأ ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
147,713146,147293,860عومجملا

4-022,96920,56543,534
9-518,95018,28337,233

14-1017,18316,02233,205
19-1513,64512,61026,255
24-2014,56815,09529,663
29-2513,96916,01129,980
34-3012,27212,67324,945
39-359,9479,98419,931
44-407,1417,22614,367
49-455,1785,35810,536
54-503,8784,2978,175
59-552,6523,1835,835
64-601,9681,9813,949
69-651,2871,0662,353
74-709669461,912
79-755685221,090

+80572325897

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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12.1.3، يبظوبأ ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
فصتنم 2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
974,250539,1261,513,376عومجملا

4-036,82134,12770,948
9-529,21028,68657,896

14-1023,95124,20848,159
19-1522,18230,43852,620
24-20105,55965,450171,009
29-25220,17192,399312,570
34-30197,54589,235286,780
39-35140,06564,077204,142
44-4097,63343,944141,577
49-4550,17229,02079,192
54-5025,54116,41541,956
59-5514,11610,46924,585
64-606,0595,44811,507
69-652,6322,5315,163
74-701,4551,4092,864
79-756106121,222

+805286581,186

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم 13.1.32016 يبظوبأ ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
753,815512,3741,266,189عومجملا

4-041,34038,17179,511
9-534,22633,26267,488

14-1028,43028,27056,700
19-1524,17430,79054,964
24-2076,33354,039130,372
29-25146,74379,699226,442
34-30135,89980,345216,244
39-35104,08558,500162,585
44-4074,73141,927116,658
49-4540,66828,39469,062
54-5022,10816,75238,860
59-5512,96410,98323,947
64-606,1835,70511,888
69-652,9042,6285,532
74-701,6551,5643,219
79-757587301,488

+806146151,229

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم14.1.3 يبظوبأ ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
70,86469,026139,890عومجملا

4-010,4709,43319,903
9-58,9788,50617,484

14-107,6967,27814,974
19-155,6835,93211,615
24-206,3926,96213,354
29-256,6507,11613,766
34-306,4376,58913,026
39-356,0025,52811,530
44-404,3113,7918,102
49-452,8232,5595,382
54-501,9841,8503,834
59-551,2891,3742,663
64-608258321,657
69-65482448930
74-70381443824
79-75245242487

+80216143359

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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15.1.3، يبظوبأ رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
فصتنم 2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
682,951443,3481,126,299عومجملا

4-030,87028,73859,608
9-525,24824,75650,004

14-1020,73420,99241,726
19-1518,49124,85843,349
24-2069,94147,077117,018
29-25140,09372,583212,676
34-30129,46273,756203,218
39-3598,08352,972151,055
44-4070,42038,136108,556
49-4537,84525,83563,680
54-5020,12414,90235,026
59-5511,6759,60921,284
64-605,3584,87310,231
69-652,4222,1804,602
74-701,2741,1212,395
79-755134881,001

+80398472870

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 16.1.32016 يبظوبأ ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
368,148172,899541,047عومجملا

4-018,45016,52134,971
9-513,93413,70727,641

14-1012,70411,96024,664
19-1511,65312,25823,911
24-2043,79426,50670,300
29-2587,39728,711116,108
34-3073,91821,56395,481
39-3545,92715,56161,488
44-4030,0439,24339,286
49-4514,6825,98420,666
54-507,3113,96011,271
59-553,8042,6696,473
64-601,8441,7243,568
69-651,0159691,984
74-707667911,557
79-75420404824

+80486368854

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم17.1.3 يبظوبأ ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
76,84977,121153,970عومجملا

4-012,49911,13223,631
9-59,9729,77719,749

14-109,4878,74418,231
19-157,9626,67814,640
24-208,1768,13316,309
29-257,3198,89516,214
34-305,8356,08411,919
39-353,9454,4568,401
44-402,8303,4356,265
49-452,3552,7995,154
54-501,8942,4474,341
59-551,3631,8093,172
64-601,1431,1492,292
69-658056181,423
74-705855031,088
79-75323280603

+80356182538

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم18.1.3 يبظوبأ ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
291,29995,778387,077عومجملا

4-05,9515,38911,340
9-53,9623,9307,892

14-103,2173,2166,433
19-153,6915,5809,271
24-2035,61818,37353,991
29-2580,07819,81699,894
34-3068,08315,47983,562
39-3541,98211,10553,087
44-4027,2135,80833,021
49-4512,3273,18515,512
54-505,4171,5136,930
59-552,4418603,301
64-607015751,276
69-65210351561
74-70181288469
79-7597124221

+80130186316

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 19.1.32016 نيعلا ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
451,754315,182766,936عومجملا

4-031,06131,24862,309
9-527,22326,79554,018

14-1024,80424,19949,003
19-1525,39927,91153,310
24-2051,88440,16992,053
29-2575,03943,507118,546
34-3066,03138,004104,035
39-3552,46629,08181,547
44-4039,18919,79458,983
49-4524,97613,01937,995
54-5016,1718,82724,998
59-559,0215,27614,297
64-604,2482,8987,146
69-652,1851,8424,027
74-701,1141,2572,371
79-754775691,046

+804667861,252

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم20.1.3 نيعلا ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
115,574110,711226,285عومجملا

4-015,24215,75931,001
9-515,69614,44630,142

14-1014,02012,73526,755
19-1513,39412,77326,167
24-2010,14810,64820,796
29-258,7337,04515,778
34-3010,0389,11019,148
39-358,8028,56317,365
44-405,9055,85611,761
49-454,3344,0148,348
54-503,0403,3056,345
59-552,0832,2214,304
64-601,7111,4433,154
69-651,2021,1672,369
74-706438211,464
79-75262304566

+80321501822

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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21.1.3، نيعلا ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
فصتنم 2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
336,180204,471540,651عومجملا

4-015,81915,48931,308
9-511,52712,34923,876

14-1010,78411,46422,248
19-1512,00515,13827,143
24-2041,73629,52171,257
29-2566,30636,462102,768
34-3055,99328,89484,887
39-3543,66420,51864,182
44-4033,28413,93847,222
49-4520,6429,00529,647
54-5013,1315,52218,653
59-556,9383,0559,993
64-602,5371,4553,992
69-659836751,658
74-70471436907
79-75215265480

+80145285430

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم 22.1.32016 نيعلا ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
292,303226,969519,272عومجملا

4-021,97822,07844,056
9-518,53918,71737,256

14-1016,85116,53433,385
19-1516,74818,52235,270
24-2031,69526,62258,317
29-2547,06831,72178,789
34-3041,56528,77370,338
39-3533,21322,70055,913
44-4024,77915,39640,175
49-4516,55910,14326,702
54-5011,1616,64017,801
59-556,3234,01410,337
64-602,9732,1295,102
69-651,4701,2872,757
74-707698341,603
79-75337381718

+80275478753

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 23.1.32016 نيعلا ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
66,91665,047131,963عومجملا

4-08,8389,18518,023
9-58,8818,40417,285

14-107,8977,07914,976
19-157,5427,00114,543
24-205,6986,03711,735
29-255,0024,1389,140
34-306,0695,76411,833
39-355,6465,62311,269
44-403,6713,6187,289
49-452,5932,3644,957
54-501,6911,8603,551
59-551,0891,3242,413
64-609218951,816
69-656487451,393
74-70375523898
79-75163175338

+80192312504

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم24.1.3 نيعلا ، رضح  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
225,387161,922387,309عومجملا

4-013,14012,89326,033
9-59,65810,31319,971

14-108,9549,45518,409
19-159,20611,52120,727
24-2025,99720,58546,582
29-2542,06627,58369,649
34-3035,49623,00958,505
39-3527,56717,07744,644
44-4021,10811,77832,886
49-4513,9667,77921,745
54-509,4704,78014,250
59-555,2342,6907,924
64-602,0521,2343,286
69-658225421,364
74-70394311705
79-75174206380

+8083166249

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 25.1.32016 نيعلا ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
159,45188,213247,664عومجملا

4-09,0839,17018,253
9-58,6848,07816,762

14-107,9537,66515,618
19-158,6519,38918,040
24-2020,18913,54733,736
29-2527,97111,78639,757
34-3024,4669,23133,697
39-3519,2536,38125,634
44-4014,4104,39818,808
49-458,4172,87611,293
54-505,0102,1877,197
59-552,6981,2623,960
64-601,2757692,044
69-657155551,270
74-70345423768
79-75140188328

+80191308499

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 26.1.32016 نيعلا ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
48,65845,66494,322عومجملا

4-06,4046,57412,978
9-56,8156,04212,857

14-106,1235,65611,779
19-155,8525,77211,624
24-204,4504,6119,061
29-253,7312,9076,638
34-303,9693,3467,315
39-353,1562,9406,096
44-402,2342,2384,472
49-451,7411,6503,391
54-501,3491,4452,794
59-559948971,891
64-607905481,338
69-65554422976
74-70268298566
79-7599129228

+80129189318

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم27.1.3 نيعلا ، فير  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
110,79342,549153,342عومجملا

4-02,6792,5965,275
9-51,8692,0363,905

14-101,8302,0093,839
19-152,7993,6176,416
24-2015,7398,93624,675
29-2524,2408,87933,119
34-3020,4975,88526,382
39-3516,0973,44119,538
44-4012,1762,16014,336
49-456,6761,2267,902
54-503,6617424,403
59-551,7043652,069
64-60485221706
69-65161133294
74-7077125202
79-754159100

+8062119181

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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فصتنم 28.1.32016 ةرفظلا ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  ناكسلا  تاريدقت 
( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
283,90150,100334,001عومجملا

4-05,3135,34410,657
9-54,6304,1578,787

14-103,7393,6337,372
19-155,2223,6008,822
24-2035,3285,75341,081
29-2564,8527,28772,139
34-3053,5006,48959,989
39-3541,5755,05546,630
44-4031,0723,52234,594
49-4518,6252,10820,733
54-5011,6661,38113,047
59-555,6438116,454
64-601,6674032,070
69-65460206666
74-70234133367
79-75168133301

+8020785292

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم29.1.3 ةرفظلا ، ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ناكسلا  تاريدقت 
2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
19,34512,04531,390عومجملا

4-01,8911,7633,654
9-52,0841,6273,711

14-101,5001,3322,832
19-151,2101,0412,251
24-201,8101,0892,899
29-252,6831,3344,017
34-302,7711,0813,852
39-352,1367312,867
44-401,0765261,602
49-456593701,029
54-50546334880
59-55407261668
64-60220223443
69-6588112200
74-704267109
79-759490184

+8012864192

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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30.1.3، ةرفظلا ةقطنم  عونلاو ، ةيرمعلا  ةئفلا  بسح  نينطاوملا  ريغ  ناكسلا  تاريدقت 
فصتنم 2016

( دارفأ )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
264,55638,055302,611عومجملا

4-03,4223,5817,003
9-52,5462,5305,076

14-102,2392,3014,540
19-154,0122,5596,571
24-2033,5184,66438,182
29-2562,1695,95368,122
34-3050,7295,40856,137
39-3539,4394,32443,763
44-4029,9962,99632,992
49-4517,9661,73819,704
54-5011,1201,04712,167
59-555,2365505,786
64-601,4471801,627
69-6537294466
74-7019266258
79-757443117

+807921100

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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فصتنم 31.1.32016 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  ةيرمعلا  ةلاعإلا  تالدعم 
رمعب 64-15) درف  لكل 100  نيلاعملا  ددع  طسوتم  )

ةيسنجلا يبظوبأعونلا و  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ةيرمعلا ةلاعإلا  لدعم 

20.529.49.321.3عومجملا
69.269.953.168.5نونطاوم

نينطاوم 14.117.66.213.8ريغ 
+( 65) نسلا رابك  ةلاعإ  لدعم 

1.11.50.51.1عومجملا
3.63.93.33.7نونطاوم

نينطاوم 0.80.80.30.7ريغ 
(14-0) نسلا راغص  ةلاعإ  لدعم 

19.427.98.820.1عومجملا
65.66649.764.8نونطاوم

نينطاوم 13.316.85.813.1ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

فصتنم 32.1.32016 ةقطنملا ، ةيسنجلا و  بسح  عونلا  ةبسن 
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
163.7143.3566.7176.8عومجملا

101.1104.4160.6105.1نونطاوم
نينطاوم 180.7164.4695.2201.5ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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33.1.32016,2015,2014,2010 ةيسنجلا ، بسح  عونلا  ةبسن 
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

2010201420152016ةيسنجلا
230.5198.4192.3176.8عومجملا

105.4106.1105.8105.1نونطاوم
نينطاوم 293.9233.7224.8201.5ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا

فصتنم34.1.3 عونلاو ، ةيسنجلاو  ةضيرعلا  رمعلا  تائف  بسح  ناكسلل  يبسنلا  عيزوتلا 
2016

)%(

عونلاو 65+15-064-14ةيسنجلا 
ماعلا 16.682.50.9عومجملا 

13.2860.7روكذ
22.676.21.2ثانإ

38.559.32.2نونطاوم
38.859.12.2روكذ
38.159.62.2ثانإ

نينطاوم 11.587.90.6ريغ 
8.790.90.5روكذ
17.281.90.9ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  : ردصملا
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ةيويحلا تاءاصحإلا  . 2.3

تايفولاو ديلاوملا 
نم تانايبلا  ىلع  لوصحلا  متيو  .ليجـستلا  ناكم  بسح  ءايحألا  ديلاوملا  ساسأ  ىلع  ديلاوملا  بسحُت 

.يبظوبأ  - ةحـصلا ةرئاد  لبق  نم  عمجُت  يتلا  ةدالولا  تايفـشتسم  يف  دـيلاوملا  تاغالب  ماـظن  تاءاـصحإ 
 - ةحـصلا ةرئاد  نم  ًاضيأ  تايفولا  تانايب  ىلع  لصحُيو  ةافولا ، ليجـست  ناـكم  بسح  تاـيفولا  بسحُتو 

مهنم دوـلوم ، لداـعيام 38,285  ماـع 2018  لـالخ  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  دـيلاوملا  ددـع  غـلب  دـقو  .يبـظوبأ 
، ةافو هتاذ 3,407  ماعلا  لالخ  ةلّجـسملا  تايفولاددـع  غلب  امك  .ىثنأ  دولوم  و 18,732  ركذ ، دولوم   19,553

ريغلو نينطاوــملل ، ماــخلا  دــيلاوملا  لّدــعم  غــلب  ماـع 2018  لــالخو  .ثاــنإ  روـــكذ 1,036 مـهنم 2,333 
غلبو.يلاوتلا ىلع  ناكسلا  نم  درف  لكل 1000  دولوم  ناكسلا 29.1 و 9.6 و 13.7  يلامجإلو  ، نينطاوملا

ةلاح و 1.2  ناكـسلا 2.1و 1.0  يلاـمجإلو  نينطاوملا  ريغو  نينطاوملل  ماع 2018  ماخلا  تايفولا  لّدـعم 
نم لقأ   ) عّضرلا لاـفطألا  تاـيفو  تالّدـعمب  قّلعتي  اـميف  اـمأ  .يلاوتلا  ىلع  ناكـسلا  نم  لكل 1000  ةاـفو 
ةلاح تغلبف 7.2 و 5.4 و 6.4  ةرامإلا  ناكـس  يلامجإونينطاوملا  ريغو  نينطاوملل  ماع 2018  لالخ  ةنس )

( ةـسماخلا نود   ) لاـفطألا تاـيفو  تالدــعم  تـغلب  نـيح  يف  .يلاوـتلا  ىلع  يح  دوـلوم  لكل 1000  ةاـفو 
لكل لفط  ةاـفو  ةـلاح  و 8.6  و 7.0  تغلبف 10.0  ةراـمإلا  ناكـس  يلاـمجإو  نينطاوملاريغو  نينطاوـملل 

نم يتلا  تاونـسلا  ددـع  طسوتم  هنأب  دـاليملا  دـنع  عقوتملا  رمعلا  فرعي  .يلاوتلا  ىلع  يح  دولوم  1000
.ةنّيعم ةينمز  ةرتف  يف  ةدئاسلا  تايفولا  تالّدـعم  قيبطت  ضارتفاب  ةدالولا  وثيدـح  اهـشيعي  نأ  عقوتملا 

روكذـلا 75.4 نينطاوملل  يبظوبأ  ةرامإ  يف  دـاليملا  دـنع  عقوتملا  رمعلا  طـسوتم  غلب  ماع 2018 ، لالخو 
ًاماع رمع 65  ىتح  ةاـيحلا  دـيق  ىلع  دـيلاوملا  ءاـقب  بسن  تءاـجو  .اـماع  ثانإلا 81.4  تاـنطاوملل  ًاـماع و 

ةايحلا دـيق  ىلع  دارفألا  ءاقب  تالّدـعم  تغلبو  .يلاوتلا  ىلع  و 92.0 % % 86.1 ثانإلا روكذـلا و  نينطاوملل 
.يلاوتلا ىلع  ثانإلاو  روكذلا  نينطاوملا  نم  لكل  و 95.8 % ًاماع 91.5 % رمع 60  ىلإ  ًاماع  رمع 15 نم 

ةيسنجلالكشلا 1.2.3 بسح  ناكسلا ) نم  لكل 1000  دولوم   ) ماخلا ديلاوملا  لدعم 
2018 ةقطنملاو ،

نينطاوم ريغ  . نونطاوم  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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يبظوبأ1.2.3 ةرامإ  ةيسنجلا ، بسح  داليملا  دنع  عونلا  ةبسن 
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

2010201620172018ةيسنجلا
104.4104.1104.4104.4عومجملا

102.3105.3105.0106.4نونطاوم
نينطاوم 106.1103.3103.9102.8ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

2.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  داليملا  دنع  عونلا  ةبسن 
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
105.5103.690.7104.4عومجملا

106.9106.691.6106.4نونطاوم
نينطاوم 104.599.990.3102.8ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

3.2.32018 عونلاو ، ةقطنملاو  ةيسنجلا  بسح  ديلاوملا 
( ديلاوم )

ةقطنملاو عومجملاثانإروكذةيسنجلا 
ماعلا 19,55318,73238,285عومجملا 

يبظوبأ 12,75312,09224,845ةقطنم 
نيعلا 6,2316,01312,244ةقطنم 
ةرفظلا 5696271,196ةقطنم 

8,8598,33017,189نونطاوم
يبظوبأ 5,0894,7619,850ةقطنم 
نيعلا 3,5533,3326,885ةقطنم 
ةرفظلا 217237454ةقطنم 

نينطاوم 10,66210,37421,036ريغ 
يبظوبأ 7,6387,30814,946ةقطنم 
نيعلا 2,6722,6765,348ةقطنم 
ةرفظلا 352390742ةقطنم 

نيبم 322860ريغ 
يبظوبأ 262349ةقطنم 
نيعلا 6511ةقطنم 
ةرفظلا 000ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحالا  زكرم  يبظوبأ ،  ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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يبظوبأ4.2.3 ةرامإ  ةيسنجلا ، بسح  ماخلا  ديلاوملا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  دولوم  )

2010201620172018ةيسنجلا
14.113.713.613.7عومجملا

31.230.329.629.1نونطاوم
نينطاوم 9.69.79.49.6ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

5.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  ماخلا  ديلاوملا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  دولوم  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
14.4164.113.7عومجملا

31.428.11429.1نونطاوم
نينطاوم 10.610.32.89.6ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

6.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  ماعلا  ةبوصخلا  لدعم 
( ةنس ءاسنلا 49-15  نم  لكل 1000  دولوم  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
47.856.836.649.9عومجملا

116.2108.373.6111.2تانطاوم
تانطاوم 34.435.228.034.3ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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7.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  يلكلا  ةبوصخلا  لدعم 
( ةديس لكل  لفط  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
1.31.71.01.4عومجملا

3.74.02.33.6تانطاوم
تانطاوم 0.91.00.80.9ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

8.2.32018 ةقطنملا ، بسح  ةيرمعلا  ةبوصخلا  تالدعم 
( ةنس ءاسنلا 49-15  نم  لكل 1000  دولوم  )

ةيرمعلا يبظوبأةئفلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
19-157.86.77.87.3
24-2039.147.032.541.5
29-2563.282.154.367.8
34-3073.895.351.478.1
39-3555.271.344.558.9
44-4020.033.716.623.5
49-452.14.82.42.8

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

9.2.32018 عونلاو ، ةقطنملاو  ةيسنجلا  بسح  تايفولا 
( تايفو )

عونلاو نيبمثانإروكذةيسنجلا  عومجملاريغ 
ماعلا 2,3331,036383,407عومجملا 

يبظوبأ 1,503680342,217ةقطنم 
نيعلا 73834621,086ةقطنم 
ةرفظلا 92102104ةقطنم 

1,217-754463نونطاوم
يبظوبأ 796-481315ةقطنم 
نيعلا 401-258143ةقطنم 
ةرفظلا 20-155ةقطنم 

نينطاوم 1,56557022,137ريغ 
يبظوبأ 1,372-1,009363ةقطنم 
نيعلا 4792021682ةقطنم 
ةرفظلا 775183ةقطنم 

نيبم 1433653ريغ 

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد   : ردصملا
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يبظوبأ10.2.3 ةرامإ  عونلاو ، ةيسنجلا  بسح  ماخلا  تايفولا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو 2010201620172018ةيسنجلا 
ماعلا 1.41.11.11.2عومجملا 

1.41.21.21.4روكذ
1.31.00.91.0ثانإ

2.22.02.02.1نونطاوم
2.52.42.42.5روكذ
1.81.61.61.6ثانإ

نينطاوم 1.10.90.91.0ريغ 
1.21.01.01.1روكذ
1.00.70.70.7ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

11.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ماخلا  تايفولا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا 1.31.40.41.2عومجملا 

1.51.70.41.4روكذ
1.01.10.21.0ثانإ

2.51.60.62.1نونطاوم
3.02.10.72.5روكذ
2.01.20.41.6ثانإ

نينطاوم 1.01.30.31.0ريغ 
1.21.50.31.1روكذ
0.71.00.10.7ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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12.2.32018 يبظوبأ ، ةرامإ  عونلا ، بسح  ةيرمعلا  تايفولا  تالدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

ةيرمعلا عومجملاثانإروكذةئفلا 
1.41.01.2عومجملا

0-42.01.71.9
5-90.20.20.2

14-100.20.20.2
19-150.60.20.4
24-200.50.10.3
29-250.40.20.3
34-300.50.20.4
39-350.70.30.6
44-401.00.60.9
49-451.70.81.4
54-503.31.52.6
59-557.12.85.4
64-6015.76.211.1
69-6527.315.020.9
74-7043.321.332.1
79-7569.945.356.5

+80129.2107.3117.5

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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)لكشلا 2.2.3 ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  () ةنس  64-0  ) ةيرمعلا تايفولا  تالدعم 
2018 عونلا ،  بسح 

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

)لكشلا 3.2.3 ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  () رثكأف ةنس   60  ) ةيرمعلا تايفولا  تالدعم 
2018 عونلا ، بسح 

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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13.2.32018 ةافولا ، دنع  رمعلاو  عونلاو  ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  تايفولا 
( تايفو )

ةيسنجلاو ةقطنملا 
عونلاو

تايفولا
يثيدح تايفو 

ةدالولا
عضرلا تايفو 

تايفو
لافطألا

عيمج )
*( رامعألا

( رهش نم  لقأ  )
نم لقأ  )
( ةنس

ةنس ( 1-4)

يبظوبأ 3,40717224585ةرامإ 
يبظوبأ 2,21710615552ةقطنم 
نيعلا 1,086618533ةقطنم 
ةرفظلا 104550ةقطنم 

ةيسنجلا
1,2179112649نونطاوم

نينطاوم 2,1377411133ريغ 
نيبم 53783ريغ 

عونلا
2,33310213845روكذ
1,0366610337ثانإ

نيبم 38443ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

14.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ةنس ) نم  لقأ   ) عضرلا لافطألا  تايفو  لدعم 
( ءايحأ نيدولوملا  نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  *ةقطنم  ةرفظلا يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا 6.4-6.26.9عومجملا 

7.1-6.68.2روكذ
5.5-5.85.5ثانإ

7.2-7.47.0نونطاوم
8.5-8.19.0روكذ
5.8-6.74.8ثانإ

نينطاوم 5.4-5.26.4ريغ 
5.5-5.26.7روكذ
5.2-5.26.0ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

عومجملا يف  ةنمضتم  ميقلا  هذه  نكلو  ةينف ، بابسأل  ةرفظلا  ةقطنمب  ةصاخلا  ميقلا  داعبتسا  مت  * 
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15.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ةسماخلا ) نود   ) لافطألا تايفو  لدعم 
( يح دولوم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  *ةقطنم  ةرفظلا يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا 8.6-8.39.6عومجملا 

9.4-8.511.6روكذ
7.5-7.97.5ثانإ

10.0-10.49.9نونطاوم
11.4-10.812.4روكذ
8.5-9.97.2ثانإ

نينطاوم 7.0-6.68.8ريغ 
7.3-6.510.1روكذ
6.6-6.67.5ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
عومجملا يف  ةنمضتم  ميقلا  هذه  نكلو  ةينف ، بابسأل  ةرفظلا  ةقطنمب  ةصاخلا  ميقلا  داعبتسا  مت  * 

يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

16.2.32018 ةقطنملاو ، ةيسنجلا  بسح  ةيعيبطلا  ةدايزلا  لدعم 
( ناكسلا نم  لكل 100  )

يبظوبأةيسنجلا نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
1.31.50.41.3عومجملا

2.82.71.32.7نونطاوم
نينطاوم 0.90.90.30.9ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

يبظوبأ 2019 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  144



عونلا17.2.3 بسح  نينطاوملل  داليملا  دنع  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  عقوت 
( تاونسلاب )

2015201620172018ةنسلا
77.077.378.278.0نونطاوم
76.075.976.475.4روكذ
79.879.580.281.4ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ةيلوأ  تانايبو  رتراك  يل  ةقيرط  مادختساب  تاونس   5 يباسحلا ل ـ طسوتملاب  بوسحملا  ةايحلا  لودج  ىلع  ءانب 

عونلا18.2.3 بسح  نينطاوملل  ةنس  رمع 65  ىلإ  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  عقوت 
)%(

2015201620172018ةنسلا
87.988.389.188.8نونطاوم
85.385.886.786.1روكذ
91.091.392.492.0ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ةيلوأ  تانايبو  رتراك  يل  ةقيرط  مادختساب  تاونس   5 يباسحلا ل ـ طسوتملاب  بوسحملا  ةايحلا  لودج  ىلع  ءانب 

بسح19.2.3 نينطاوملل  ةنس  رمع 60  ىلإ  ةنس  رمع 15  يف  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  عقوت 
عونلا

)%(

2015201620172018ةنسلا
92.893.193.693.6نونطاوم
90.891.191.791.5روكذ
95.195.396.495.8ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةرئاد  نم  ةيلوأ  تانايبو  رتراك  يل  ةقيرط  مادختساب  تاونس   5 يباسحلا ل ـ طسوتملاب  بوسحملا  ةايحلا  لودج  ىلع  ءانب 
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قالطلاو جاوزلا 
اهتاءاصحإ بسحو  يبظوبأ  ، ةرامإ  ءاـضقلا -  ةرئاد  نع  ةرداـصلا  جاوزلا  دوقع  ددـع  قفو  تاـجيزلا  بسحت 

ام يف  افرط  تانطاوملا  تناك  دقو  ادقع ، هعومجم 5,467  ام  ماع 2018  لالخ  ةديدجلا  جاوزلا  دوقع  تغلب 
لداعي اـم  ماـع 2018  لـالخ  يبظوبأ  ةراـمإ  يف  جاوزلا  دـنع  رمعلا  طيـسو  غلب  دـقو  ادـقع ، هعومجم 3,028 

يف اضيأ  اهنم  لّجـسملا  ددـعلا  قفو  قالطلا  تالاح  بسحت  امك  .ثاـنإلل  ةنـس  روكذلل و 26.1  ةنـس   29.1
افرط تانطاوملا  تناكو  ةلاح ، هتاذ 2,025  ماعلل  قالطلا  تالاح  تغلب  دقو  يبظوبا ، ةرامإ  ءاضقلا -  ةرئاد 

.قالط ةلاح  يف 1,047 

عونلا 2018لكشلا 4.2.3 بسح  نينطاوملل  جاوزلا  دنع  رمعلا  طيسو 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

روكذ ثانإ
24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0
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عونلاو20.2.3 ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ةلجسملا  جاوزلا  دوقع 
( جاوز دوقع  )

عونلاو ةيسنجلاو  2015201620172018ةقطنملا 
يبظوبأ 6,0375,8925,7035,467ةرامإ 

نونطاوم
3,7893,6983,7183,477روكذ
3,4033,3273,2543,028ثانإ

نينطاوم ريغ 
2,2482,1941,9851,990روكذ
2,6342,5652,4492,439ثانإ

يبظوبأ 3,5573,4103,3493,237ةقطنم 
نونطاوم
1,9731,9061,9441,844روكذ
1,7121,6681,6281,538ثانإ

نينطاوم ريغ 
1,5841,5041,4051,393روكذ
1,8451,7421,7211,699ثانإ

نيعلا 2,2732,2992,1382,013ةقطنم 
نونطاوم
1,6311,6531,5891,447روكذ
1,5251,5191,4561,319ثانإ

نينطاوم ريغ 
642646549566روكذ
748780682694ثانإ

ةرفظلا 207183216217ةقطنم 
نونطاوم
185139185186روكذ
166140170171ثانإ

نينطاوم ريغ 
22443131روكذ
41434646ثانإ

ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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21.2.32018 ةقطنملاو ،  عونلاو  ةيسنجلا  بسح  جاوزلا  دنعرمعلا  طيسو 
( تاونسلاب )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
ماعلا عومجملا 

29.928.028.129.1روكذ
26.925.024.826.1ثانإ

نونطاوم
28.327.128.027.7روكذ
25.024.224.824.6ثانإ

نينطاوم ريغ 
31.530.229.231.1روكذ
28.226.824.327.8ثانإ

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا - ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

22.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ماخلا  جاوزلا  تالدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
11.611.89.211.5نطاوم
9.910.813.910.4ةنطاوم

نطاوم 1.61.80.11.4ريغ 
ةنطاوم 3.13.51.33.1ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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23.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  ماعلا  جاوزلا  تالدعم 
 ( رثكأف ناكسلا 15  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
19.119.512.818.8نطاوم
15.417.622.916.6ةنطاوم

نطاوم 1.82.00.11.6ريغ 
ةنطاوم 3.64.21.63.7ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

24.2.32018 ةقطنملاو ، عونلاو  ةيسنجلا  بسح  حقنملا  جاوزلا  تالدعم 
 ( رثكأف نيجوزتملا 15  ريغ  ناكسلا  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
49.149.445.649.0نطاوم
36.438.460.438.1ةنطاوم

نطاوم 5.66.00.54.9ريغ 
ةنطاوم 10.010.14.79.8ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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عونلاو25.2.3 ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ةلجسملا  قالطلا  تاعقاو 
( قالط تاعقاو  )

عونلاو ةيسنجلاو  2015201620172018ةقطنملا 
يبظوبأ 1,8131,9221,8592,025ةرامإ 

نونطاوم
1,0901,2001,2281,321روكذ
8659789811,047ثانإ

نينطاوم ريغ 
723722631704روكذ
948944878978ثانإ

يبظوبأ 1,2051,2761,2431,347ةقطنم 
نونطاوم
679733781811روكذ
534603617622ثانإ

نينطاوم ريغ 
526543462536روكذ
671673626725ثانإ

نيعلا 545579560606ةقطنم 
نونطاوم
359413402456روكذ
291331332383ثانإ

نينطاوم ريغ 
186166158150روكذ
254248228223ثانإ

ةرفظلا 63675672ةقطنم 
نونطاوم
52544554روكذ
39443242ثانإ

نينطاوم ريغ 
11131118روكذ
24232430ثانإ

ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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26.2.32018 عونلاو ، ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ماخلا  قالطلا  تالدعم 
( ناكسلا نم  لكل 1000  )

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
5.13.72.74.4نطاوم
4.03.13.43.5ةنطاوم

نطاوم 0.60.50.10.5ريغ 
ةنطاوم 1.31.10.91.2ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

27.2.32018 عونلاو ، ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  ماعلا  قالطلا  تالدعم 
 ( رثكأف ةنس  ناكسلا 15  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
8.46.13.77.1نطاوم
6.25.15.65.8ةنطاوم

نطاوم 0.70.50.10.6ريغ 
ةنطاوم 1.51.41.11.5ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 

28.2.32018 عونلاو ، ةيسنجلاو  ةقطنملا  بسح  حقنملا  قالطلا  تالدعم 
 ( رثكأف نيجوزتملا 15  ناكسلا  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو يبظوبأةيسنجلا  نيعلاةقطنم  ةرفظلاةقطنم  يبظوبأةقطنم  ةرامإ 
13.710.15.211.5نطاوم
10.89.49.110.2ةنطاوم

نطاوم 1.00.80.10.8ريغ 
ةنطاوم 2.42.41.62.4ريغ 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2019  يف  ةدراو  تانايب  ىلع  دمتعت 
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