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6•  الزراعة والبيئة

•  الزراعة  

•  البيئة  

•  الطاقة والمياه  



ةعارزلا ةعارزلا . . 6.16.1
دقو .اـهب  ةـقلعتملا  ىرخـألا  ةـيداصتقالا  ةطـشنألا  زيفحتو  يئاذـغلا  نمـألا  قيقحت  يف  اًـمهم  ارود  ةـعارزلا  بعلت 

ةدئارلا اهتبرجت  تحبـصأو  ةقومرم  ةـيملاع  ةـناكم  يعارزلا  لاجملا  يف  ةـعئارلا  اهتازاجنإب  يبظوبأ  ةرامإ  تلتحا 
ىلإ اهنابثك  ليوحتو  ءارحـصلا  لامر  رهقو  ةعيبطلا  ةوسق  ىلع  بلغتلا  يف  ىذـتحي  اجذومن  عاطقلا  اذـه  يف 
ددـع فعاضت  ةيـضاملا  دوقعلا  لـالخف  .هكاوفلاو  تاوارـضخلا  عاونأ  نم  دـيدعلل  ةـجتنم  عرازمو  ءارـضخ  تاـحاس 

ةحاسم تفعاضت  اـمنيب  ماع 2016 ، ةزاـيح  ىلإ 24,018  ماع 1971  ةزاـيح  نـم 634  ةرم ، ةـيعارزلا 38  تازايحلا 
.اهسفن ةرتفلا  لالخ  منود  ىلإ 749,868  منود  نم 22,377  ةرم  ةيعارزلا 33  يضارألا 

ةريـسملا نإف  يبظوبأ ، ةرامإ  يف  يعارزلا  عاطقلا  هجاوت  يتلا  ةيخانملا  تايدحتلاو  تابوعـصلا  نم  مغرلا  ىلعو 
ضيورتو تايدحتلاو ، تابوعصلا  كلت  عيمج  رهق  تعاطتـسا  ةميكحلا ، تاسايـسلا  لضفبو  ةرامإلا ، يف  ةيعارزلا 

يف ةـسوملم  تازاجنا  ليجـستو  ةـيلاعلا ، ةرارحلا  تاجردو  ةـفاجلا ، ةيـساقلا  اهتعيبط  ىلع  بلغتلاو  ءارحـصلا 
روصلا ىدـحإ  لـثمي  يعارزلا  عاـطقلا  حبـصأ  ثيح  دـيعبلا ، ىدـملا  ىلع  ةمادتـسم  ةـيعارز  ةـيمنت  قيقحت  لـيبس 

.تالاجملا فلتخم  يف  اًيلاح  يبظوبأ  ةرامإ  هدهشت  يذلا  يداصتقالاو  يراضحلا  مدقتلل  ةقرشملا 

ًايـساسأ ًانكر  ّدعي  يذـلا  يعارزلا ، طاشنلا  اهنمو  اهعيمج  يداصتقالا  طاشنلا  عورفب  ةـيداصتقالا  ةـيمنتلا  رثأتت 
جتانلل ةنّوكملا  ةسيئرلا  ةيجاتنإلا  تاعاطقلا  نم  يعارزلا  عاطقلا  ّدـعي  ثيح  ةـلماشلا ، ةـيمنتلا  فادـهأ  قيقحتل 

نم ديدعلل  ةمزاللا  ماخلا  داوملاو  ةيئاذغلا  علـسلل  دّوزملا  سيئرلا  ردصملا  هنأ  ىلإ  ةـفاضإلاب  يلامجإلا ، يلحملا 
تاـنايبلل ةـلماش  ةدـعاق  ريفوـت  نـم  ّدـب  ـال  ناـك  قـلطنملا  اذـه  نـمو  .يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةـيئاذغلا  تاعانــصلا 

نود ةطـشنألا  هذه  يف  ومنلا  نم  ةمّدقتم  تايوتـسم  قيقحت  نكمي  ثيح ال  ةيعارزلا ، ةطـشنألا  لوح  ةيئاصحإلا 
.ةرّبعمو ةيعقاوو  ةقيقد  ةيئاصحإ  تانايب  ىلإ  دنتست  فادهألا  ةدّدحم  ةيومنت  جماربو  ططخ  دوجو 

امم ةيعارزلا ، ةطشنألا  لوح  ةيعونو  ةّيمك  ةيئاصحإ  تانايب  يبظوبأ  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا  نّمضتيو 
دادعأ نع  تانايب  مسقلا  اذـه  نمـضتيو  .تارارقلا  ذاختاو  تاسايـسلاو  ططخلا  مسر  يف  اهنم  ةدافتـسالا  حـيتي 

.هميقو يعارزلا  جاتنإلا  تاّيمكو  ةيلوصحملا  ةحاسملا  تارشؤمو  ةيعارزلا  يضارألا  ةحاسمو  عرازملا 

ددـعلا زكرتـي  سأر ، نويلم  يبظوبأ 3  ةراـمإ  يف  زعاـملاو  نأـضلا  نم  ةـيناويحلا  ةورثـلل  يّلكلا  ددـعلا  غلب  اـمك 
لامجلا امأ  ةراـمإلا ، يف  زعاـملاو  نأـضلا  يلاـمجإ  نم  ىلع 64 %  توـتحا  ثيح  نيعلا ، ةـقطنم  يف  اـهنم  ربكـألا 
يلامجإ نم  ةبـسنب 55 %  اضيأ  نيعلا  ةـقطنم  يف  اـهمظعم  زّكرت  سأر  اهل 394,224  يّلكلا  ددعلا  غلب  دـقف 

.لامجلا ددع 

ةدـئاملا ضيبو  جاجدـلا  موحل  جاتنإ  يف  ةصـصختملا  ةـيراجتلا  عرازملا  لوح  تانايب  يئاصحإلا  باـتكلا  نمـضتيو 
جاتنإ ةـيمك  تغلب  ثيح  ءاذـغلا ، نم  ةريبك  تايمك  ريفوت  يف  مهـست  يتلاو  يبظوبأ  ةراـمإ  يف  راـقبألا  بيلحو 

بيلحلا 104 جاـتنإ  عرازمو  ةـضيب ، نويلم  ضاَّيبـلا 602.3  جاجدـلا  عرازم  تجتنأ  اـمك  نط ، جاجدـلا 23,154  موحل 
ماع 2016. يف  راقبألا ، بيلح  نم  نط  فلأ 

يتابنلا جاتنإلا 
نم هيلع  أرطت  يتلا  تارّيغتملاب  قّلعتت  طاشنلا  اذـه  نع  تانايب  ريفوت  يف  يتابنلا  جاـتنإلا  تاءاـصحإ  مهاـست 

اهيلت ةعارزلل ، ةحلاصلا  ةحاسملا  نم  ةرمثملا 36 % راجشألاب  ةعورزملا  ةحاسملا  تلغـش  دقف  رخآ ، ىلإ  مسوم 
هتبسن %3 ام  تلغش  ثيح  تاوارضخلا  ليـصاحمب  ةعورزملا  ةحاسملا  ًاريخأو  ةبسنب 8 ،% ةيلقحلا  ليصاحملا 

رّوصت ميدقت  يف  يتابنلا  جاتنإلا  تاءاصحإ  مهاست  امك  ماع 2016 . يف  ةعارزلل  ةحلاصلا  ةحاسملا  يلامجإ  نم 
ةراجتلا تاسايـس  عضوت  هيلع  ًءانبو  اهنم ، ضئافلا  وأ  ةـيتابنلا  تاجتنملا  يف  زجعلا  رادـقمو  يئاذـغلا  نمألا  نع 

يف ضئاـفلا  وأ  زجعلا  ضفخ  يف  ةــمزاللا  تاسايــسلا  مـسرو  تادراوـلاو  تارداـصلا  ةـّـيمك  ثـيح  نـم  ةــيجراخلا 
.ةيعارزلا ليصاحملا 
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ةقطنملا6.1.16.1.1.. ةقطنملا بسح   بسح ةيتابنلا   ةيتابنلا تازايحلا   تازايحلا ةحاسمو   ةحاسمو ددع   ددع
( منود )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا عومجملا

24,290ددعلا        24,018        24,018        24,018        

747,679ةحاسملا        749,868        749,868        749,868        

يبظوبأ يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم

3,837ددعلا        3,605        3,605        4,480        

95,483ةحاسملا        89,679        89,679        116,786        

نيعلا نيعلا ةقطنم   ةقطنم

11,894ددعلا        11,921        11,921        11,046        

441,637ةحاسملا        452,503        452,503        425,396        

ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم

8,559ددعلا        8,492        8,492        8,492        

210,559ةحاسملا        207,686        207,686        207,686        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

لكشلا  6.1.16.1.1.. 20162016لكشلا ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ةيتابنلا   ةيتابنلا تازايحلا   تازايحلا ةحاسمل   ةحاسمل يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

15.6%

56.7%

27.7%
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..6.1.26.1.220162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ةحاسملا   ةحاسملا ةئف   ةئف بسح   بسح ةيعارزلا   ةيعارزلا تازايحلا   تازايحلا ددع   ددع

ةحاسملا ةحاسملا ةئف   عومجملاةئف يبظوبأعومجملا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 24,018عومجملا        4,480        11,046        8,492        

منود نم 20  4,490لقأ         726        502        3,262        

منود  29 6,450نم 20 -         3,325        781        2,344        

منود  39 9,774نم 30 -         245        9,114        415        

منود  49 2,661نم 40 -         109        188        2,364        

منود  59 172نم 50 -         18        118        36        

منود نم 60  471رثكأ         57        343        71        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

..6.1.36.1.320162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ةحاسملا   ةحاسملا ةئف   ةئف بسح   بسح ةيعارزلا   ةيعارزلا تازايحلا   تازايحلا ةحاسم   ةحاسم
( منود )

ةحاسملا ةحاسملا ةئف   عومجملاةئف يبظوبأعومجملا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 749,869عومجملا        116,786        425,396        207,687        

منود نم 20  49,477لقأ         11,661        6,564        31,251        

منود  29 159,733نم 20 -         84,689        20,147        54,897        

منود  39 327,690نم 30 -         8,376        305,202        14,112        

منود  49 107,958نم 40 -         4,613        8,333        95,012        

منود  59 9,424نم 50 -         988        6,461        1,975        

منود نم 60  95,587رثكأ         6,459        78,688        10,440        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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ةقطنملا6.1.56.1.5.. ةقطنملا بسح   بسح ةيلقحلا   ةيلقحلا ليصاحملاب   ليصاحملاب ةعورزملا   ةعورزملا ةحاسملا   ةحاسملا
( منود )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا 231,919عومجملا        59,197        48,177        60,208        

يبظوبأ 33,708ةقطنم         4,713        3,540        6,328        

نيعلا 134,734ةقطنم         44,258        38,270        43,479        

ةرفظلا 63,477ةقطنم         10,226        6,367        10,401        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

ةقطنملا6.1.66.1.6.. ةقطنملا بسح   بسح ةيلقحلا   ةيلقحلا ليصاحملا   ليصاحملا جاتنإ   جاتنإ ةيمك   ةيمك
( نط )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا 1,041,325عومجملا        221,558        148,195        225,342        

يبظوبأ 153,663ةقطنم         15,497        11,828        24,957        

نيعلا 667,801ةقطنم         154,250        114,411        147,689        

ةرفظلا 219,861ةقطنم         51,811        21,956        52,696        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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ةقطنملا6.1.76.1.7.. ةقطنملا بسح   بسح ةجتنملا   ةجتنملا ةيلقحلا   ةيلقحلا ليصاحملا   ليصاحملا ةميق   ةميق
( مهرد فلأ  )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا 1,699,723عومجملا        402,164        222,687        409,040        

يبظوبأ 250,819ةقطنم         28,619        17,355        48,815        

نيعلا 1,090,031ةقطنم         277,603        169,824        262,642        

ةرفظلا 358,873ةقطنم         95,942        35,508        97,583        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

لكشلا  6.1.36.1.3.. ،،لكشلا ةقطنملا ةقطنملا بسح   بسح ةيلقحلا   ةيلقحلا ليصاحملاب   ليصاحملاب ةعورزملا   ةعورزملا ةحاسملل   ةحاسملل يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
20162016

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

10.5%

72.2%

17.3%
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..6.1.86.1.8،، عونلا عونلا بسح   بسح تاوارضخلا   تاوارضخلا نمنم   ةيجاتنإلا   ةيجاتنإلا طسوتمو   طسوتمو ةعورزملا   ةعورزملا ةحاسملاو   ةحاسملاو جاتنإلا   جاتنإلا ةيمك   ةيمك
20162016

عونلا ))عونلا نطنط  ) ) جاتنإلا ))جاتنإلا منود منود  ) ) ةعورزملا ةعورزملا ةحاسملا   ))ةحاسملا منود منود // نطنط  ) ) جاتنإلا جاتنإلا طسوتم   طسوتم
عومجملا 78,114.2عومجملا        19,559.0               
4,862.2اطاطبلا        1,279.1        3.8        
9,377.7فوفلملا        2,189.7        4.3        

راح 793.0لفلفلا         248.5        3.2        
ولح 3,686.6لفلفلا         1,001.6        3.7        

1,955.6اسوكلا        680.0        2.9        
3,575.3ناجنذابلا        1,051.7        3.4        
23,640.9رايخلا        4,041.6        5.8        
18,565.6مطامطلا        3,866.4        4.8        
1,541.1خيطبلا        461.9        3.3        
503.1مامشلا        319.0        1.6        
38.0سخلا        74.2        0.5        
3,146.0لصبلا        1,480.4        2.1        
519.3سنودقبلا        167.0        3.1        
288.1ءايلوصافلا        411.5        0.7        
155.2ردنمشلا        186.0        0.8        
499.7رزجلا        204.6        2.4        
420.6ةرهزلا        319.1        1.3        
78.0نيطقيلا        65.0        1.2        
208.9ةربزكلا        117.9        1.8        
58.6ةيخولملا        73.2        0.8        
20.4ةيمابلا        35.0        0.6        
23.5لجفلا        48.0        0.5        
3,931.5ةرذلا        1,045.3        3.8        
122.5ريجرجلا        99.0        1.2        
57.0تفللا        38.0        1.5        
45.8يلكوربلا        55.3        0.8        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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ةيمحملا6.1.96.1.9.. ةيمحملا تويبلا   تويبلا ةحاسمو   ةحاسمو ددع   ددع
( منود )

دنبلا 20102010201420142015201520162016دنبلا
8,363ددعلا        14,057        16,715        16,037        

2,825ةحاسملا        4,656        5,824        5,504        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

لكشلا  6.1.46.1.4.. ))لكشلا منود منود .ةحاسملا   .ةحاسملا  ) ) ةيمحملا ةيمحملا تويبلا   تويبلا ةحاسمو   ةحاسمو ددع   ددع

ةحاسملا . ددعلا  .

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

ةقطنملا6.1.106.1.10.. ةقطنملا بسح   بسح ةلماعلا   ةلماعلا ةيمحملا   ةيمحملا تويبلا   تويبلا ددع   ددع

ةقطنملا 20112011201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا 5,633عومجملا        14,057        16,715        16,037        

يبظوبأ 347ةقطنم         1,337        2,105        2,227        

نيعلا 2,122ةقطنم         9,027        10,390        9,821        

ةرفظلا 3,164ةقطنم         3,693        4,220        3,989        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

لكشلا  6.1.56.1.5.. 20162016لكشلا ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح هلماعلا   هلماعلا ةيمحملا   ةيمحملا تويبلا   تويبلا ددعل   ددعل يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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عونلا6.1.116.1.11.. عونلا بسح   بسح ةرمثملا   ةرمثملا راجشألا   راجشألا ةحاسمو   ةحاسمو ددع   ددع
( منود )

ةرمثملا ةرمثملا راجشألا   راجشألا
2015201520162016

ددعلا ةحاسملاددعلا ددعلاةحاسملا ةحاسملاددعلا ةحاسملا
عومجملا 132,227عومجملا        2,958        131,699        2,959        

7,561لاقتربلا        206        7,561        207        

754توت        15        754        15        

4,845نيت        96        4,845        96        

1,672ةفاوج        34        1,672        35        

4,566نامر        72        4,566        73        

837نوتيز        24        837        23        

15,402ردس        505        15,402        505        

15,480وجنام        484        15,480        483        

3,947زوم        83        3,947        83        

77,163ىرخأ        1,439        76,635        1,439        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
ليخنلا ءانثتساب  * 

يبظوبأ6.1.126.1.12.. يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم عونلا -  -  عونلا بسح   بسح ةرمثملا   ةرمثملا راجشألا   راجشألا ةحاسمو   ةحاسمو ددع   ددع
( منود )

ةرمثملا ةرمثملا راجشألا   راجشألا
2015201520162016

ددعلا ةحاسملاددعلا ددعلاةحاسملا ةحاسملاددعلا ةحاسملا
عومجملا 20,202عومجملا        513        44,884        608        

1,473لاقتربلا        36        1,889        55        

312توت        9        320        9        

761نيت        8        915        13        

353ةفاوج        8        478        12        

775نامر        13        809        15        

37نوتيز        1        37        1        

1,841ردس        66        2,462        76        

3,514وجنام        89        4,315        115        

0زوم        0        5        0        

11,136ىرخأ        282        33,654        312        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
ليخنلا ءانثتساب  * 
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نيعلا6.1.136.1.13.. نيعلا ةقطنم   ةقطنم عونلا -  -  عونلا بسح   بسح ةرمثملا   ةرمثملا راجشألا   راجشألا ةحاسمو   ةحاسمو ددع   ددع
( منود )

ةرمثملا ةرمثملا راجشألا   راجشألا
2015201520162016

ددعلا ةحاسملاددعلا ددعلاةحاسملا ةحاسملاددعلا ةحاسملا
عومجملا 81,895عومجملا        1,761        56,685        1,666        

5,206لاقتربلا        156        4,790        138        

309توت        4        301        4        

2,481نيت        53        2,327        48        

753ةفاوج        17        628        14        

2,457نامر        42        2,423        41        

441نوتيز        14        441        14        

9,075ردس        280        8,454        270        

10,833وجنام        372        10,032        345        

3,269زوم        80        3,264        80        

47,071ىرخأ        742        24,025        712        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
ليخنلا ءانثتساب  * 

ةرفظلا6.1.146.1.14.. ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم عونلا -  -  عونلا بسح   بسح ةرمثملا   ةرمثملا راجشألا   راجشألا ةحاسمو   ةحاسمو ددع   ددع
( منود )

ةرمثملا ةرمثملا راجشألا   راجشألا
2015201520162016

ددعلا ةحاسملاددعلا ددعلاةحاسملا ةحاسملاددعلا ةحاسملا
عومجملا 30,130عومجملا        685        30,130        685        

882لاقتربلا        14        882        14        

133توت        2        133        2        

1,603نيت        35        1,603        35        

566ةفاوج        9        566        9        

1,334نامر        17        1,334        17        

359نوتيز        8        359        8        

4,486ردس        159        4,486        159        

1,133وجنام        23        1,133        23        

678زوم        3        678        3        

18,956ىرخأ        415        18,956        415        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
ليخنلا ءانثتساب  * 
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ةقطنملا6.1.156.1.15.. ةقطنملا بسح   بسح رومتلا   رومتلا جاتنإ   جاتنإ ةيمك   ةيمك
( نط )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا 72,900عومجملا        93,592        93,075        96,037        

يبظوبأ 5,175ةقطنم         2,836        8,103        5,745        

نيعلا 45,660ةقطنم         57,729        53,839        55,706        

ةرفظلا 22,065ةقطنم         33,027        31,133        34,586        

ةعوفلا ةكرش   : ردصملا

ةقطنملا6.1.166.1.16.. ةقطنملا بسح   بسح رومتلا   رومتلا جاتنإ   جاتنإ ةميق   ةميق
( مهرد فلأ  )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا 439,873عومجملا        629,208        579,282        600,148        

يبظوبأ 33,109ةقطنم         15,681        45,006        25,882        

نيعلا 265,596ةقطنم         362,235        320,580        341,631        

ةرفظلا 141,168ةقطنم         251,292        213,696        232,636        

ةعوفلا ةكرش   : ردصملا

..6.1.176.1.1720162016 ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ةعورزملا   ةعورزملا ةيجرحلا   ةيجرحلا راجشألا   راجشألا ةحاسمو   ةحاسمو ددع   ددع
( منود )

ةقطنملا ددعلاةقطنملا ةحاسملاددعلا ةحاسملا
عومجملا 1,154,739عومجملا        16,702        

يبظوبأ 358,245ةقطنم         4,664        

نيعلا 403,374ةقطنم         4,762        

ةرفظلا 393,120ةقطنم         7,275        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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يعارزلا6.1.186.1.18.. يعارزلا قيوستلا   قيوستلا زكارمل   زكارمل ةدروملا   ةدروملا ةيعارزلا   ةيعارزلا تاجتنملا   تاجتنملا ةميقو   ةميقو ةيمك   ةيمك
( مهرد فلأ  ةميقلا : نط ، ةيمكلا : )

جتنملا جتنملا
20162016

ةيمكلا ةميقلاةيمكلا ةميقلا
عومجملا 78,114.2عومجملا        191,856.1        
4,862.2اطاطبلا        11,195.6        
9,377.7فوفلملا        10,814.7        

راح 793.0لفلفلا         2,361.2        
ولح 3,686.6لفلفلا         19,452.2        

1,955.6اسوكلا        5,248.5        
3,575.3ناجنذابلا        6,025.0        
23,640.9رايخلا        55,035.5        
18,565.6مطامطلا        45,210.9        
1,541.1خيطبلا        4,507.7        
503.1مامشلا        959.0        
38.0سخلا        140.9        
3,146.0لصبلا        7,863.2        
519.3سنودقبلا        3,397.1        
288.1ءايلوصافلا        1,125.9        
155.2ردنمشلا        192.8        
499.7رزجلا        1,900.8        
420.6ةرهزلا        880.8        
78.0نيطقيلا        163.4        
208.9ةربزكلا        1,462.4        
58.6ةيخولملا        401.1        
20.4ةيمابلا        118.3        
23.5لجفلا        117.6        
3,931.5ةرذلا        12,325.4        
122.5ريجرجلا        739.8        
57.0تفللا        132.8        
45.8يلكوربلا        83.4        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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نييعارزلا6.1.196.1.19.. نييعارزلا نيجتنملا   نيجتنملا راعسأل   راعسأل يسايقلا   يسايقلا مقرلا   مقرلا
(2014  = 100)

لوصحملا 2015201520162016لوصحملا
تاجتنملا تاجتنملا عيمج   126.7عيمج        129.1        

141.2مطامط        124.4        

123.3لفلف        130.1        

126.8رايخ        156.9        

121.2اسوك        72.6        

133.2خيطب        117.1        

177.8مامش        103.4        

فاج 78.8لصب         108.3        

79.2ايلوصاف        101.9        

119.4ناجنذاب        131.4        

146.6ةرهز        126.1        

80.1فوفلم        149.8        

135.2سخ        92.9        

137.7ةيخولم        136.7        

128.9ةربزك        127.3        

134.5ردنمش        85.3        

192.8سنودقب        144.0        

77.5اطاطب        65.6        

87.7ةرذ        110.3        

164.5تفل        77.0        

118.7رزج        112.3        

148.2ريجرج        142.9        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةقطنملا6.1.206.1.20.. ةقطنملا بسح   بسح ةكلهتسملا   ةكلهتسملا تاديبملا   تاديبملا ةيمك   ةيمك

ةقطنملا ةقطنملا
2015201520162016

رتل مارجوليكرتل رتلمارجوليك مارجوليكرتل مارجوليك
عومجملا 30,658عومجملا        -        21,394        -        

يبظوبأ 3,900ةقطنم         -        1,564        -        

نيعلا 13,690ةقطنم         -        12,047        -        

ةرفظلا 13,068ةقطنم         -        7,783        -        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

ةقطنملا6.1.216.1.21.. ةقطنملا بسح   بسح نيعرازملل   نيعرازملل ةحونمملا   ةحونمملا ضورقلل   ضورقلل ةيلامجإلا   ةيلامجإلا ةميقلا   ةميقلا
( مهرد فلأ  )

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
* عومجملا 26,719عومجملا        4,912        2,933        933        

ةرفظلا ةقطنمو  يبظوبأ  4,967ةقطنم         830.9        668        0        

نيعلا 21,752ةقطنم         4,081        2,265        933        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
ضرقلا ةميق  نم  طقف  عرازملا 50 % ددسي  * 
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ةيكمسلاو ةيناويحلا  ةورثلا 
ردصم ّدعت  اهنأ  امّيـس  الو  ةيداصتقالا ، ةيمنتلا  قيقحت  يف  ةسيئرلا  تامّوقملا  نم  ةـيناويحلا  ةورثلا  عاطق  ّدـعي 

لاـخ نم  ةـموكحلا  لـبق  نم  غلاـب  ماـمتهاب  عاـطقلا  اذـه  يظح  كلذـل  ةـيدابلاو ؛ فـيرلا  ناكـسل  يـساسأ  لـخد 
لاخ ةيناويحلا  ةورثلا  دادعأ  يف  ًادرّطم  ًاومن  دوهجلا  كلت  ترمثأ  ثيح  ةدمتعملا ، تاسايسلاو  جماربلاو  ططخلا 

.ةيضاملا تاونسلا 

اهيلت ةـيناويحلا  ةورثلا  دادـعأ  عومجم  نم  وحن 87.4 %  ةرامإلا  ىوتـسم  ىلع  زعاملاو  نأضلا  ةبـسن  تغلب  دـقو 
يف ةـيديلقتلا  تازاـيحلا  يف  ةـيناويحلا  ةورثلا  عومجم  نم  ةبـسنب 1.3 %  راقبألا  ًاريخأو  ةبسنب 11.2 ،%  لامجلا 

رصنعلاو كامـسألا ، نم  ناكـسلا  تاجايتحا  ةيبلتل  ًايـساسأ  ًاردصم  لحاوسلا  ّدعتو  ماع 2016 ،  يبظوبأ  ةراـمإ 
ةيداـصتقالا تاورثـلا  مـهأ  نـم  ةيكمــسلا  ةورثـلا  ّدــعتو  ةــيلحاسلا ، قطاـنملا  ينطاوـم  ءاذــغ  يف  يــساسألا 

ةيلامجإ ةـميقب  نط  ةداطـصملا 4,439  كامـسألا  ةيمك  تغلب  دـقف  يموقلا ، لخدـلل  مهم  ًاردـصمو  ةدّدـجتملا 
ماع 2016. لالخ  مهرد  نويلم  تغلب 112.9 

عونلا6.1.226.1.22.. عونلا بسح   بسح ةيناويحلا   ةيناويحلا ةورثلا   ةورثلا دادعأ   دادعأ

عونلا 20102010201420142015201520162016عونلا
* عومجملا 2,357,065عومجملا        3,403,088        3,519,561        3,514,570        

زعاملاو 2,041,902نأضلا         2,995,350        3,084,477        3,073,356        

** 39,778راقبألا        30,010        51,197        46,990        

275,385لامجلا        377,728        383,887        394,224        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

يبظوبأ6.1.236.1.23.. يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم عونلا -  -  عونلا بسح   بسح ةيناويحلا   ةيناويحلا ةورثلا   ةورثلا دادعأ   دادعأ

عونلا 20102010201420142015201520162016عونلا
* عومجملا 387,379عومجملا        596,101        698,934        699,888        

زعاملاو 340,699نأضلا         525,625        617,886        618,029        

** 3,764راقبألا        5,743        6,677        6,428        

42,916لامجلا        64,733        74,371        75,431        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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نيعلا6.1.246.1.24.. نيعلا ةقطنم   ةقطنم عونلا -  -  عونلا بسح   بسح ةيناويحلا   ةيناويحلا ةورثلا   ةورثلا دادعأ   دادعأ

عونلا 20102010201420142015201520162016عونلا
* عومجملا 1,516,657عومجملا        2,231,481        2,222,298        2,219,391        

زعاملاو 1,316,938نأضلا         1,994,148        1,970,057        1,963,529        

** 34,911راقبألا        22,888        42,918        39,248        

164,808لامجلا        214,445        209,323        216,614        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

ةرفظلا6.1.256.1.25.. ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم عونلا -  -  عونلا بسح   بسح ةيناويحلا   ةيناويحلا ةورثلا   ةورثلا دادعأ   دادعأ

عونلا 20102010201420142015201520162016عونلا
* عومجملا 453,029عومجملا        575,506        598,329        595,291        

زعاملاو 384,265نأضلا         475,577        496,534        491,798        

** 1,103راقبألا        1,379        1,602        1,314        

67,661لامجلا        98,550        100,193        102,179        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

لكشلا  6.1.66.1.6.. 20162016لكشلا ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ةيناويحلا   ةيناويحلا ةورثلا   ةورثلا دادعأل   دادعأل يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا

يبظوبأ. ةقطنم 

نيعلا. ةقطنم 

ةرفظلا. ةقطنم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

19.9%

63.1%

16.9%
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لكشلا  6.1.76.1.7.. عونلالكشلا عونلا بسح   بسح ةيناويحلا   ةيناويحلا ةورثلا   ةورثلا دادعأ   دادعأ

لامجلا . راقبألا  . زعاملاو  نأضلا  .

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

ةقطنملا6.1.266.1.26.. ةقطنملا بسح   بسح ةيناويحلا   ةيناويحلا ةورثلا   ةورثلا تازايح   تازايح ددع   ددع

ةقطنملا 20102010201420142015201520162016ةقطنملا
* 17,963عومجملا        23,730        24,337        25,171        

يبظوبأ 3,659ةقطنم         4,539        5,303        5,598        

نيعلا 10,692ةقطنم         14,948        14,626        15,099        

ةرفظلا 3,612ةقطنم         4,243        4,408        4,474        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

عونلا6.1.276.1.27.. عونلا بسح   بسح ةحوبذملا   ةحوبذملا تاناويحلا   تاناويحلا ددع   ددع

عونلا 20122012201420142015201520162016عونلا
عومجملا 770,944عومجملا        904,559        881,681        918,680        

زعامو 730,851مانغأ         863,056        836,335        869,973        

14,317راقبأ        17,340        17,077        13,744        

25,776لامج        24,163        28,269        34,963        

ةيدلبلا نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

عونلا6.1.286.1.28.. عونلا بسح   بسح حبذلا   حبذلا تايلمع   تايلمع نمنم   ةجتنملا   ةجتنملا موحللا   موحللا ةيمك   ةيمك
( نط )

عونلا 20122012201420142015201520162016عونلا
عومجملا 15,549عومجملا        17,896        16,700        19,242        

زعامو 8,423مانغأ         10,806        9,643        11,624        

3,180راقبأ        3,637        3,555        2,757        

3,946لامج        3,452        3,502        4,860        

ةيدلبلا نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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عونلا6.1.296.1.29.. عونلا بسح   بسح حبذلا   حبذلا تايلمع   تايلمع نمنم   ةجتنملا   ةجتنملا موحللا   موحللا ةميق   ةميق
( مهرد فلأ  )

عونلا 20122012201420142015201520162016عونلا
عومجملا 804,969عومجملا        840,216        770,328        872,055        

زعامو 495,753مانغأ         542,964        502,059        601,474        

120,573راقبأ        136,712        120,612        94,397        

188,643لامج        160,540        147,657        176,184        

ةيدلبلا نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

ةعرزملا6.1.306.1.30.. ةعرزملا عون   عون بسح   بسح ةيراجتلا   ةيراجتلا عرازملا   عرازملا ددع   ددع

عونلا 20122012201420142015201520162016عونلا
عومجملا 26عومجملا        31        31        32        

محاللا جاجدلا  7عرازم         9        9        9        

ضايبلا جاجدلا  5عرازم         7        7        7        

تاهمألا جاجد  1عرازم         2        2        3        

راقبالا 13عرازم         13        13        13        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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عونلا6.1.316.1.31.. عونلا بسح   بسح ةيراجتلا   ةيراجتلا عرازملا   عرازملا جاتنإ   جاتنإ ةيمك   ةيمك

عونلا 20122012201420142015201520162016عونلا
( نط  ) نجاود 17,101موحل         22,257        22,632        23,154        

( هضيب فلأ   ) ةدئام 203,058ضيب         309,340        356,364        402,285        

( نط  ) راقبأ 80,540بيلح         95,727        102,783        104,132        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

كامسألل6.1.326.1.32.. كامسألل ةسيئرلا   ةسيئرلا تالئاعلا   تالئاعلا بسح   بسح ةداطصملا   ةداطصملا كامسألا   كامسألا ةميقو   ةميقو ةيمك   ةيمك
( مهرد فلأ  ةميقلا : نط ، ةيمكلا : )

كامسألا كامسألا تالئاع   تالئاع
2015201520162016

ةيمكلا ةميقلاةيمكلا ةيمكلاةميقلا ةميقلاةيمكلا ةميقلا
عومجملا 5,235عومجملا        128,325        4,439        112,863        

928شج        12,590        774        9,248        

274شرف        2,913        150        2,135        

679يرعش        18,733        284        6,885        

50رسين        1,477        57        1,523        

149بوقبق        3,005        334        4,769        

1,806دعنك        48,136        1,884        54,134        

820روماه        34,187        609        28,173        

95رفوك        991        36        589        

433ىرخأ        6,293        310        5,407        

يبظوبأ ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا ا
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رهشلا6.1.336.1.33.. رهشلا بسح   بسح ةداطصملا   ةداطصملا كامسألا   كامسألا ةيمك   ةيمك
( نط )

رهشلا 20122012201420142015201520162016رهشلا
عومجملا 4,399عومجملا        4,290        5,235        4,438        

495رياني        363        441        428        

515رياربف        290        401        442        

437سرام        486        659        413        

354ليربإ        284        458        261        

299ويام        437        359        243        

329وينوي        262        188        103        

194ويلوي        160        170        80        

130سطسغأ        170        142        106        

207ربمتبس        214        206        93        

257ربوتكأ        331        448        466        

532ربمفون        619        660        786        

652ربمسيد        675        1,103        1,020        

يبظ وبأ  ةئيبلا -  ةئيه   : ردصملا

ةقطنملا6.1.346.1.34.. ةقطنملا بسح   بسح ةيرطيبلا   ةيرطيبلا تايفشتسملا   تايفشتسملا يفيف   اهجالع   اهجالع متمت   يتلا   يتلا تاناويحلا   تاناويحلا ددع   ددع

ةقطنملا 20122012201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا 1,094,820عومجملا        1,030,395        1,293,262        702,686        

يبظوبأ 315,925ةقطنم         197,732        245,732        176,236        

نيعلا 571,357ةقطنم         580,234        648,413        297,708        

ةرفظلا 207,538ةقطنم         252,429        399,117        228,742        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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..6.1.356.1.3520162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ناويحلا   ناويحلا عون   عون بسح   بسح اهميعطت   اهميعطت متمت   يتلا   يتلا تالاحلا   تالاحلا ددع   ددع

عونلا 20122012201420142015201520162016عونلا
عومجملا 3,267,375عومجملا        8,354,689        8,421,672        9,366,159        

1,848,951نأض        3,919,529        3,877,993        4,542,188        

1,404,160زعام        4,390,129        4,441,400        4,806,461        

14,264راقبأ        45,031        102,279        17,510        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا

ةقطنملا6.1.366.1.36.. ةقطنملا بسح   بسح نجاودلل   نجاودلل ةيضرملا   ةيضرملا تالاحلا   تالاحلا ددع   ددع

ةقطنملا 20122012201420142015201520162016ةقطنملا
عومجملا 68,577عومجملا        58,654        94,059        119,744        

يبظوبأ 29,259ةقطنم         19,101        16,738        15,943        

نيعلا 21,477ةقطنم         31,715        61,028        57,925        

ةرفظلا 17,841ةقطنم         7,838        16,293        45,876        

ةيئاذغلا ةباقرلل  يبظوبأ  زاهج   : ردصملا
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ةيعارزلا علسلل  ةيجراخلا  ةراجتلا 
اهعقوم كلذ  ىلع  اهدعاسي  ةـيعارزلا  علـسلل  ةـيجراخلا  ةراجتلا  ةـكرح  يف  ريبك  طاشنب  يبظوبأ  ةرامإ  عّتمتت 
ةيراـجتلا ةــمظنألاو  نيناوـقلاو  ةــيراجتلا  تاليهــستلا  ىلإ  ةــفاضإلاب  ايــسآ ، قرــش  لود  نـم  اــهبرقو  يفارغجلا 

ربع ةـيئاذغلاو  ةـيعارزلا  علـسلل  يراـجتلا  لداـبتلا  ةـكرح  يف  ومنلاو  رّوطتلا  ىلع  تدـعاس  يتلا  اـهب ، لومعملا 
.ةرامإلا ذفانم 

ةيئاذغلاو6.1.376.1.37.. ةيئاذغلاو ةيعارزلا   ةيعارزلا علسلا   علسلا نمنم   يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإل   ةرامإل تادراولا   تادراولا ةميق   ةميق
( مهرد فلأ  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
عومجملا 6,705,980عومجملا        9,037,554        8,704,060        7,684,912        

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
1,891,753ةيناويحلا        2,658,466        2,840,842        2,901,996        

ةيتابن 2,816,473تاجتنم         3,245,970        2,907,704        2,121,835        

وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 
328,253ةيتابن        394,317        396,908        445,529        

لئاوسو تابورشمو  ةيئاذغ  داوم 
غبتو 1,581,916ةيلوحك         2,590,281        2,433,772        2,142,742        

52,728ةدمسالا        122,323        99,634        57,085        

ضراوقلاو تارشحلا  تاديبم 
باشعألاو 34,857تايرطفلاو         26,196        25,201        15,726        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيئاذغلاو6.1.386.1.38.. ةيئاذغلاو ةيعارزلا   ةيعارزلا علسلا   علسلا نمنم   يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ نمنم   تارداصلا   تارداصلا ةميق   ةميق
( مهرد فلأ  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
عومجملا 561,996عومجملا        750,005        1,708,345        1,438,944        

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
112,270ةيناويحلا        186,221        804,639        407,169        

ةيتابن 60,009تاجتنم         57,471        67,894        77,880        

وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 
154,475ةيتابن        204,544        175,702        219,675        

لئاوسو تابورشمو  ةيئاذغ  داوم 
غبتو 181,108ةيلوحك         217,312        587,198        672,768        

53,929ةدمسالا        82,660        66,991        59,275        

ضراوقلاو تارشحلا  تاديبم 
باشعألاو 205تايرطفلاو         1,797        5,921        2,177        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ةيئاذغلاو6.1.396.1.39.. ةيئاذغلاو ةيعارزلا   ةيعارزلا علسلا   علسلا نمنم   يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع هريدصت   هريدصت داعملا   داعملا ةميق   ةميق
( مهرد فلأ  )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
عومجملا 115,901عومجملا        64,324        76,292        918,762        

ةيناويحلا ةكلمملا  تاجتنمو  ةيح  20,673تاناويح         22,295        27,409        17,023        

ةيتابن 64,978تاجتنم         15,852        23,958        12,343        

ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  1,106موحش         345        497        591        

ةيلوحك لئاوسو  تابورشمو  ةيئاذغ  داوم 
28,416غبتو        22,638        23,192        887,654        

630ةدمسالا        2,617        469        707        

تايرطفلاو ضراوقلاو  تارشحلا  تاديبم 
98باشعألاو        577        768        443        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

لكشلا  6.1.86.1.8.. يفيفلكشلا ةيئاذغلاو   ةيئاذغلاو ةيعارزلا   ةيعارزلا علسلا   علسلا نمنم   هريدصت   هريدصت داعملاو   داعملاو تارداصلاو   تارداصلاو تادراولا   تادراولا ةميق   ةميق
.يبظوبأ .يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ

هريدصت داعملا  . تارداصلا  . تادراولا  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

2010 2014 2015 2016

0

5,000,000

10,000,000

يبظوبأ 2017 ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا   ||  270



ةرامإ6.1.406.1.40.. ةرامإ يفيف   ةيعارزلا   ةيعارزلا ةدمسألا   ةدمسألا نمنم   هريدصت   هريدصت داعملاو   داعملاو تارداصلاو   تارداصلاو تادراولا   تادراولا ةميقو   ةميقو ةيمك   ةيمك
يبظوبأ يبظوبأ

( مهرد فلأ  ةميقلا : نط ، ةيمكلا : )

نايبلا 20102010201420142015201520162016نايبلا
تادراولا تادراولا

24,707ةيمكلا        50,686        46,138        34,202        

52,728ةميقلا        122,323        99,634        57,085        

تارداصلا تارداصلا

18,935ةيمكلا        23,632        110,166        22,607        

53,929ةميقلا        82,660        66,991        59,275        

هريدصت هريدصت داعملا   داعملا

300ةيمكلا        804        251        480        

630ةميقلا        2,617        469        707        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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