
I      12   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2017



     13      I   2017 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

1•   االقتصاد
المجاميع االقتصادية  •

التجارة الخارجية السلعية  •

األسعار  •

اإلحصاءات المالية  •

مالية الحكومة العامة  •

األجور والتعويضات  •

االستثمار األجنبي  •



ةيعلسلا ةيعلسلا ةيجراخلا   ةيجراخلا ةراجتلا   ةراجتلا . . 1.21.2
ةريبك ةبسن  لّكشت  ثيح  يبظوبأ ، ةرامإ  داصتقا  يف  ةّيمهألا  نم  ريبك  ردقب  ةيعلسلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  عّتمتت 
جتانلا نم  ةبسن 10.2 % ةيعلسلا  ةراجتلا  يفاص  لّكـش  ماع 2016  يفف  ةرامإلل ، يلامجإلا  يلحملا  جـتانلا  نم 

.ماع هجوب  داصتقالا  يف  ةيجراخلا  ةراجتلا  هبعلت  يذلا  يويحلا  رودلا  سكعي  ام  يلامجإلا ، يلحملا 

ةيوجلا يبظوبأ  ذـفانم  ربع  تلخد  يتلا  ةـيطفنلا  ريغ  ةيعلـسلا  ةراجتلا  ةـميق  نع  تاءاـصحإ  ءزجلا  اذـه  مّدـقي 
الو يبظوبأ  ةرامإ  اهعيمج  ّصخت  عئاـضبلا ال  كـلت  نأ  ىلإ  ةراـشإلا  بجي  اـنهو  .اـهنم  تجرخ  وأ  ةـيربلاو  ةـيرحبلاو 

امك .ىرخأ  تارامإ  عئاضبلا  ضعب  ّصخت  نأ  نكمي  ثيح  لماك ، لكشب  يجراخلا  ملاعلا  عم  يبظوبأ  ةراجت  لّثمت 
.ىرخألا تارامإلا  ذفانم  ربع  ةجراخلا  وأ  ةلخادلا  يبظوبأ  ةراجت  دصرت  مل  تانايبلا  هذه  نأ 

رايلم  119.3 ةــنراقم ب ـ مـهرد ، راـيلم  يبـظوبأ 117.8  ةراـمإل  ةيعلـسلا  تادراوـلا  ةـميق  تغلب  ماـع 2016  يفو 
ثيح تادراولا ، مهأ  اهمزاولو " ةروصلاو  توصلا  ةـعاذإو  ليجـست ، ةزهجأو  تـالآ ،  " تناـكو ماع 2015 . لـالخ  مهرد 

تغلب ثيح  ةّدروملا ، لودلا  نيب  ىلوألا  ةبترملا  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  تلتحاو  .يلامجإلا  نم  تلّثم 27.7 %
ماع لالخ  ةيطفنلا  ريغ  ةيعلـسلا  تارداصلا  يلامجإ  ةـميق  تغلبو  .مهرد  رايلم  اهنم 21.7  ةرامإلا  تادراو  ةـميق 
ثيح تارداصلا ، مهأ  هتاعونـصمو " طاـطم  اهتاعونـصمو ، نئادـل   " تناـكو مهرد ، راـيلم  لداـعي 28.1  اـم   2016

، اهيلإ رّدصملا  لودـلا  نيب  ىلوألا  ةـبترملا  نيـصلا  تلتحاو  .ةـيطفنلا  ريغ  تارداصلا  يلامجإ  نم  تلّكش 47.7 %
ماع 2016. لالخ  مهرد  رايلم  ةميقب 5.2  ةيطفن  ريغ  ًاعلس  يبظوبأ  ةرامإ  نم  تدروتسا  ثيح 

ثيح قباسلا 2015  ماعلاب  ةـنراقم  مهرد  راـيلم  لداعي 24.8  اـم  ماع 2016  لالخ  ريدـصتلا  ةداعإ  ةـميق  تغلبو 
توـصلا ةـعاذإ  ليجــست ، ةزهجأ  تـالآ ،  )) يه اهريدــصت  داـعملا  تاـئفلا  رثـكأ  تناـكو  .مـهرد  راـيلم  تـغلب 18.8 
ةكلمملا ىلإ  ريدصتلا  ةداعإ  تّلح  دـقو  هريدـصت ، داعملا  يلامجإ  نم  تلّكش 26.7 % يتلا  اهمزاولو )) ةروصلاو 

.مهرد رايلم  ةميقب 3.0  ةرادصلا  يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 

ماـع 2016 لـالخ  مهرد  راـيلم  يبـظوبأ 55.2  ئناوم  ربـع  ةيويـسآلا  لودـلا  نم  ةيعلـسلا  تادراولا  ةـميق  تغلب 
ةيطفنلا ريغ  ةيعلـسلا  تارداصلا  ةـميق  تغلبو  .مهرد  راـيلم  تغلب 52.1  ثـيح  قباسلا 2015  ماعلاب  ةـنراقم 

داـعملا ةـميق  تغلب  اـمنيب  ماـع 2016 ، لـالخ  مـهرد  راـيلم  يبـظوبأ 21.1  ةراـمإ  ئناوـم  ربـع  ةيويـسآلا  لودـلل 
.هسفن ماعلا  لالخ  مهرد  رايلم  ةيويسآلا 19.8  لودلا  ىلإ  هريدصت 

يبظوبأ1.2.11.2.1.. يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا ةيجراخلا   ةيجراخلا ةراجتلا   ةراجتلا تاءاصحإ   تاءاصحإ
( مهرد نويلم  )

نايبلا 20132013201420142015201520162016نايبلا
ةيعلسلا ةيعلسلا ةراجتلا   ةراجتلا يلامجإ   623,160يلامجإ        480,713        *354,183        *309,655        

ةيعلسلا ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا عومجم   522,905عومجم        372,737        *234,856        *191,851        

ةيطفنلا تاجتنملاو  زاغلاو  490,460طفنلا         328,457        *185,227        *139,036        

ةيطفنلا ريغ  ةيعلسلا  15,996تارداصلا         18,964        30,803        28,056        

هريدصت 16,449داعملا         25,316        18,826        24,759        

ةيعلسلا ةيعلسلا تادراولا   100,255تادراولا        107,976        119,328        117,805        

يراجتلا يراجتلا نازيملا   نازيملا يفاص   422,649يفاص        264,761        *115,528        *74,046        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
لاسملا يعيبطلا  زاغلا  تارداص  ىلع  ىوتحت  ماعل 2015 و2016 ال  ةيطفنلا  تاجتنملاو  زاغلاو  طفنلا  تانايب 

ةيلوا تاريدقت  * 
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ذفانم1.2.21.2.2.. ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا ةراجتلا   ةراجتلا يلامجإ   يلامجإ نمنم   ةبسنك   ةبسنك ةيعلسلا   ةيعلسلا ةيجراخلا   ةيجراخلا ةراجتلا   ةراجتلا تانوكم   تانوكم
يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ

)%(

نايبلا 20132013201420142015201520162016نايبلا
ةيعلسلا ةيعلسلا ةراجتلا   ةراجتلا يلامجإ   100.0يلامجإ        100.0        100.0        100.0        

ةيعلسلا ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا عومجم   83.9عومجم        77.5        *66.3        *62.0        

ةيطفنلا تاجتنملاو  زاغلاو  78.7طفنلا         68.3        *52.3        *44.9        

ةيطفنلا ريغ  ةيعلسلا  2.6تارداصلا         3.9        8.7        9.1        

هريدصت 2.6داعملا         5.3        5.3        8.0        

ةيعلسلا ةيعلسلا تادراولا   16.1تادراولا        22.5        33.7        38.0        

يراجتلا يراجتلا نازيملا   نازيملا يفاص   67.8يفاص        55.1        *32.6        *23.9        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 

لكشلا  1.2.11.2.1.. ،،لكشلا يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا ةيجراخلا   ةيجراخلا ةراجتلا   ةراجتلا تاءاصحإ   تاءاصحإ
20162016

ةيطفنلا. ريغ  تارداصلا 

هريدصت. داعملا 

تادراولا.

16.4%

14.5%

69.0%
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قسنملا1.2.31.2.3.. قسنملا ماظنلا   ماظنلا ماسقأ   ماسقأ بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإل   ةرامإل ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ علسلل   علسلل يراجتلا   يراجتلا نازيملا   نازيملا
20162016 ةيراجلا ، ، ةيراجلا راعسألاب   راعسألاب

( مهرد نويلم  )

فصولا تارداصلافصولا تارداصلا
داعملا داعملا
هريدصت هريدصت

تادراولا تادراولا
نازيملا نازيملا
يراجتلا يراجتلا

عومجملا 28,055.6عومجملا    24,759.2    117,804.6    64,989.8-    

ةيناويحلا ةكلمملا  تاجتنمو  ةيح  407.2تاناويح     17.0    2,902.0    2,477.8-    

ةيتابن 77.9تاجتنم     12.3    2,121.8    2,031.6-    

ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  219.7موحش     0.6    445.5    225.3-    

ةيلوحك لئاوس  تابورشم ، ةيذغألا ، تاجتنم 
672.8غبتو    887.7    2,142.7    582.3-    

ةيندعم 143.4تاجتنم     14.2    3,373.9    3,216.2-    

تاعانصلا وأ  ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 
اهب 347.1ةطبترملا     955.4    9,070.0    7,767.5-    

هتاعونصمو طاطم  اهتاعونصمو ، 13,384.3نئادل     292.4    4,214.3    9,462.5    

تاناويحلا ةدع  فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا 2.6مزاولو     76.3    113.9    35.0-    

يتعانص فانصأ  نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو 12.5رصحلا     31.3    226.1    182.3-    

قروو قرو  تالضفو  تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو 378.4ىوقم     70.1    1,053.1    604.6-    

اهتاعونصمو ةيجيسن  192.3داوم     2,224.3    895.7    1,520.9    

راهزأ شير ، نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،
يرشب رعشو  3.9ةيعانطصا     567.1    235.0    335.9    

، فزخ نم  تاجتنم  اكيم ، رجح ، نم  تاعونصم 
هتاعونصم 239.6جاجز و     113.2    1,533.7    1,181.0-    

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  3,372.5تاعونصمو     6,564.2    5,421.9    4,514.8    

اهتاعونصمو ةيداع  7,624.1نداعم     430.7    17,857.1    9,802.3-    

ةروصلاو توصلا  ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،
348.5اهمزاولو    6,609.3    32,586.2    25,628.5-    

لقن 515.2تادعم     5,064.5    29,503.0    23,923.4-    

تاودأ ةيبط ، ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 
اهمزاولو 42.5ةيقيسوم     305.5    2,790.7    2,442.7-    

ةفلتخم تاجتنمو  45.4علس     177.1    1,240.4    1,017.9-    

ةيرثأ عطقو  تاعومجملل  عطق  ةينف ، 25.8فحت     346.1    77.5    294.4    

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ذفانم1.2.41.2.4.. ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا تادراولل   تادراولل ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا يلامجإ   يلامجإ ةيطغت   ةيطغت ةبسن   ةبسن
قسنملا قسنملا ماظنلا   ماظنلا ماسقأ   ماسقأ بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ

)%(

فصولا 20132013201420142015201520162016فصولا

عومجملا 32.4عومجملا        41.0        41.6        44.8        

ةيناويحلا ةكلمملا  تاجتنمو  ةيح  6.8تاناويح         7.8        29.3        14.6        

ةيتابن 2.2تاجتنم         2.3        3.2        4.3        

ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  49.9موحش         52.0        41.9        49.4        

ةيلوحك لئاوس  تابورشم ، ةيذغألا ، تاجتنم 
10.0غبتو        9.3        25.2        72.8        

ةيندعم 2.8تاجتنم         4.0        5.9        4.7        

تاعانصلا وأ  ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 
اهب 15.3ةطبترملا         12.7        16.3        14.4        

هتاعونصمو طاطم  اهتاعونصمو ، 101.0نئادل         129.2        109.5        324.5        

تاناويحلا ةدع  فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا 167.6مزاولو         144.1        101.1        69.3        

يتعانص فانصأ  نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو 11.8رصحلا         18.6        21.4        19.4        

قروو قرو ، تالضفو  تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو 28.8ىوقم         31.5        35.0        42.6        

اهتاعونصمو ةيجيسن  227.1داوم         213.4        269.3        269.8        

راهزأ شير ، نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،
يرشب رعشو  336.8ةيعانطصا         166.2        271.9        243.0        

، فزخ نم  تاجتنم  اكيم ، رجح ، نم  تاعونصم 
هتاعونصم 26.4جاجز و         27.7        28.7        23.0        

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  116.0تاعونصمو         16,554.5        542.7        183.3        

اهتاعونصمو ةيداع  40.8نداعم         47.8        40.7        45.1        

روصلاو توصلا  ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،
37.6اهمزاولو        29.8        19.7        21.4        

لقن 18.1تادعم         16.6        16.2        18.9        

تاودأ ةيبط ، ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 
اهمزاولو 13.5ةيقيسوم         14.8        11.5        12.5        

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 0.0ةحلسأ         0.0        0.0        0.0        

ةفلتخم تاجتنمو  22.4علس         26.5        19.7        17.9        

ةيرثأ عطقو  تاعومجملل  عطق  ةينف ، 369.6فحت         239.3        523.4        479.7        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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يبظوبأ1.2.51.2.5.. يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلل   تارداصلل ةيسيئرلا   ةيسيئرلا تارشؤملا   تارشؤملا
( مهرد نويلم  )

ةيطفنلا ةيطفنلا ريغ   ريغ تارداصلا   20132013201420142015201520162016تارداصلا

عومجملا 15,996.1عومجملا        18,963.6        30,802.8        28,055.6        

ماخ ةيعارز  23.2داوم         56.0        49.3        48.8        

ةيئاذغلا 526.1تارداصلا         641.9        1,585.8        1,323.3        

ةيليوحتلا 10,956.1تاعانصلا         12,471.4        12,487.0        18,630.4        

نداعملاو 4,429.2تاماخلا         5,724.4        3,879.7        4,925.5        

61.4ىرخأ        69.9        12,800.9        3,127.7        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ماظنلا1.2.61.2.6.. ماظنلا ماسقأ   ماسقأ بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا
قسنملا قسنملا

( مهرد نويلم  )

فصولا 20132013201420142015201520162016فصولا

عومجملا 15,996.1عومجملا        18,963.6        30,802.8        28,055.6        

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
126.7ةيناويحلا        186.2        804.6        407.2        

ةيتابن 62.3تاجتنم         57.5        67.9        77.9        

ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  183.0موحش         204.5        165.8        219.7        

لئاوس تابورشم ، ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو 182.0ةيلوحك         217.3        587.6        672.8        

ةيندعم 168.5تاجتنم         153.5        189.2        143.4        

وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 
اهب ةطبترملا  301.6تاعانصلا         368.6        425.5        347.1        

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
5,000.9هتاعونصمو        6,709.7        6,042.0        13,384.3        

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  1.5تاناويحلا         2.5        2.9        2.6        

فانصأ نيلف ، هتاعونصمو ، بشخ 
لالسلاو رصحلا  5.6يتعانص         13.4        12.6        12.5        

، قرو تالضفو  تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  285.1قروو         301.3        319.7        378.4        

اهتاعونصمو ةيجيسن  131.5داوم         201.7        251.7        192.3        

راهزأ شير ، نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،
يرشب رعشو  2.1ةيعانطصا         2.4        5.2        3.9        

نم تاجتنم  اكيم ، رجح ، نم  تاعونصم 
هتاعونصم جاجز و  287.1فزخ ،        309.8        303.8        239.6        

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  3.9تاعونصمو         6.1        13,079.6        3,372.5        

اهتاعونصمو ةيداع  7,955.3نداعم         9,051.9        7,193.3        7,624.1        

توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،
اهمزاولو 747.6روصلاو         849.9        643.6        348.5        

لقن 502.9تادعم         233.9        640.8        515.2        

تاودأ ةيبط ، ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 
اهمزاولو 6.1ةيقيسوم         13.6        6.0        42.5        

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 0.0ةحلسأ         0.0        0.0        0.0        

ةفلتخم تاجتنمو  35.6علس         71.6        53.2        45.4        

عطقو تاعومجملل  عطق  ةينف ، فحت 
6.8ةيرثأ        8.3        7.8        25.8        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا

33  || يبظوبأ 2017  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



داوملا1.2.71.2.7.. داوملا مادختسا   مادختسا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا
( مهرد نويلم  )

ةيطفنلا ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلا   20132013201420142015201520162016تارداصلا

عومجملا 15,996.1عومجملا        18,963.6        30,802.8        28,055.6        

ةيلامسأرلا 822.7علسلا         797.3        1,109.4        479.6        

ةطيسولا 14,281.1علسلا         17,274.8        27,167.2        24,880.2        

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  892.3علسلا         891.5        2,526.2        2,695.8        

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا

ةراقلا1.2.81.2.8.. ةراقلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا ميلقإلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 30,802.8عومجملا        100.0        28,055.6        100.0        

20,949.8ايسآ        68.0        21,102.5        75.2        

8,090.3ابوروأ        26.3        3,730.2        13.3        

1,123.4ايقيرفأ        3.6        2,267.3        8.1        

ةيلامشلا 492.2اكيرمأ         1.6        843.7        3.0        

ايسونايقوأو 106.9ايلارتسأ         0.3        83.2        0.3        

ةيبونجلا 40.1اكيرمأ         0.1        28.7        0.1        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

..1.2.91.2.9(( يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا  ) ) نييراجتلا نييراجتلا ءاكرشلا   ءاكرشلا مهأ   مهأ
( مهرد نويلم  )

لودلا لودلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 30,802.8عومجملا        100.0        28,055.6        100.0        

2,649.4نيصلا        8.6        5,186.3        18.5        

ةيدوعسلا ةيبرعلا  9,035.5ةكلمملا         29.3        3,920.2        14.0        

979.3دنهلا        3.2        2,631.5        9.4        

6,559.8ارسيوس        21.3        2,240.0        8.0        

1,118.7ةروفاغنس        3.6        1,857.1        6.6        

1,446.5رطق        4.7        1,684.1        6.0        

196.8ناتسكاب        0.6        1,011.7        3.6        

ةيبرعلا رصم  501.9ةيروهمج         1.6        966.8        3.4        

983.7نامع        3.2        950.6        3.4        

1,354.9تيوكلا        4.4        905.2        3.2        

5,976.2ىرخأ        19.4        6,702.2        23.9        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
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نواعتلا1.2.101.2.10.. نواعتلا سلجم   سلجم لود   لود ىلإ   ىلإ يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا
يجيلخلا يجيلخلا

( مهرد نويلم  )

لودلا لودلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 13,284.3عومجملا        100.0        7,973.1        100.0        

ةيدوعسلا ةيبرعلا  9,035.5ةكلمملا         68.0        3,920.2        49.2        

1,446.5رطق        10.9        1,684.1        21.1        

983.7نامع        7.4        950.6        11.9        

1,354.9تيوكلا        10.2        905.2        11.4        

نيرحبلا 463.7ةكلمم         3.5        513.0        6.4        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا

لقنلا1.2.111.2.11.. لقنلا ةليسو   ةليسو بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيطفنلا   ةيطفنلا ريغ   ريغ ةيعلسلا   ةيعلسلا تارداصلا   تارداصلا
( مهرد نويلم  )

لقنلا لقنلا ةليسو   ةليسو
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 30,802.8عومجملا        100.0        28,055.6        100.0        

7,698.9يرب        25.0        7,029.6        25.1        

8,840.5يرحب        28.7        17,129.7        61.1        

14,263.4يوج        46.3        3,896.4        13.9        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا

تغلب .ليمرب  راـيلم  يبظوبأ 0.58  ةراـمإ  ذـفانم  ربع  ماـخلا  طـفنلا  تارداـص  تغلب  ماع 2016  تاءاـصحإل  اـقفو 
ماع 2016، يفو  .ةرامإلل  ماخلا  طفنلا  تارداص  يلامجإ  نم  يسيئرلا 32.2 % دروتسملا  اهرابتعاب  نابايلا  ةصح 

يف ىلوـألا  ةـبترملا  ناـبايلا  تلتحاو  .ةرركملا  ةـيلورتبلا  تاـجتنملا  نـم  يرتـم  نـط  نوـيلم  ةرامإلا 20.6  تردـص 
%. ةبسنب 12.1 ادنلوه  اهتلت  تغلب 21.1 % ةبسنب  تاجتنملا  هذهل  ةدروتسملا  لودلا  ةمئاق 

هرادـقم 3.1 ًاضافخنا  يبظوبأ  ةرامإ  ذـفانم  ربع  لاسملا  يعيبطلا  زاـغلا  تارداـص  تدهـش  ماعب 2013  ةـنراقمو 
ثيح ةدروتـسملا  لودلا  ةمئاق  نابايلا  تردـصتو  ماع 2014 .  يف  مهرد  راـيلم  هتميق 17.0  لصتل  مهرد  راـيلم 
يذـلا يعيبـطلا  زاـغلا  مجح  غـلب  دـقو  .لاـسملا  يعيبـطلا  زاـغلا  تارداـص  يلاـمجإ  نـم   97.8  % اهتـصح تـغلب 

.بعكم مدق  رايلم  هرادقم 2.1  يموي  طسوتمب  ماع 2016 ، يف  بعكم  مدق  رايلم  ةرامإلا 773.4  هدروتست 
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ةدروتسملا1.2.121.2.12.. ةدروتسملا لودلا   لودلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ نمنم   ماخلا   ماخلا طفنلا   طفنلا تارداص   تارداص
( ليمرب فلأ  )

ةدروتسملا ةدروتسملا لودلا   لودلا
*20152015*20162016

ةيمكلا ةيمكلا%%ةيمكلا %%ةيمكلا

عومجملا 661,098.7عومجملا        100.0        581,205.1        100.0        

225,352.0نابايلا        34.1        187,074.4        32.2        

85,830.5دنهلا        13.0        88,051.8        15.1        

91,340.9دنليات        13.8        75,710.7        13.0        

ايروك 74,836.0ةيروهمج         11.3        55,484.7        9.5        

45,955.1نيصلا        7.0        45,897.1        7.9        

49,670.4ةروفاغنس        7.5        41,262.7        7.1        

31,919.2ناتسكاب        4.8        30,680.6        5.3        

اكنال 5,434.6يرس         0.8        12,733.9        2.2        

19,884.0ناويات        3.0        14,066.9        2.4        

879.8يتابيريك        0.1        5,150.9        0.9        

12,648.7ايلارتسا        1.9        5,216.6        0.9        

ايقيرفأ 5,542.1بونج         0.8        4,839.1        0.8        

3,023.0شيدالغنب        0.5        4,434.7        0.8        

3,834.4ايزيلام        0.6        3,418.4        0.6        

607.5ادنلوه        0.1        4,025.7        0.7        

481.3نيبلفلا        0.1        1,813.1        0.3        

3.1اسنرف        0.0        500.0        0.1        

ةدحتملا 0.0ةكلمملا         0.0        500.0        0.1        

ةدحتملا اينارتت  959.6ةيروهمج         0.1        344.1        0.1        

2,896.4ىرخأ        0.4        0.0        0.0        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  ردصملا :   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 
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لودلا1.2.131.2.13.. لودلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ نمنم   ةرركملا   ةرركملا ةيلورتبلا   ةيلورتبلا تاجتنملا   تاجتنملا نمنم   تارداصلا   تارداصلا
ةدروتسملا ةدروتسملا

( يرتم نط  )

ةدروتسملا ةدروتسملا لودلا   لودلا
*20152015*20162016

ةيمكلا ةيمكلا%%ةيمكلا %%ةيمكلا

عومجملا 18,321,049.5عومجملا        100.0        20,611,590.4        100.0        
3,449,482.4نابايلا        18.8        4,348,289.1        21.1        

2,232,374.9ادنلوه        12.2        2,490,653.1        12.1        
ايروك 1,970,700.8ةيروهمج         10.8        2,755,767.5        13.4        

1,581,567.1نيصلا        8.6        1,948,810.0        9.5        
2,258,214.3ةروفاغنس        12.3        1,661,893.2        8.1        
256,163.1اسنرف        1.4        1,325,429.7        6.4        
1,253,932.3ناويات        6.8        1,207,787.3        5.9        
611,897.0دنهلا        3.3        1,029,819.0        5.0        

980,216.9ايزيلام        5.4        802,592.4        3.9        
قراط 288,175.2لبج         1.6        563,539.2        2.7        

367,920.3اينيك        2.0        459,970.0        2.2        
406,787.0دنليات        2.2        513,673.9        2.5        
529,398.2ايلاطيإ        2.9        374,628.8        1.8        
856,707.0اينابسا        4.7        454,691.8        2.2        
0.0ايسينودنإ        0.0        156,214.0        0.8        

يلع لبج  159,022.0ءانيم         0.9        62,741.1        0.3        
316,376.9ليزاربلا        1.7        62,853.3        0.3        
0.0نيبلفلا        0.0        54,803.6        0.3        

ةيبرعلا ةكلمملا 
49,826.9ةيدوعسلا        0.3        89,844.0        0.4        

0.0برغملا        0.0        50,868.0        0.2        
46,300.6ايرتيرإ        0.3        60,264.4        0.3        

ةدحتملا 87,404.4تايالولا         0.5        27,253.8        0.1        
ةدحتملا اينارتت  20,636.1ةيروهمج         0.1        36,974.5        0.2        

0.0ةطلام        0.0        31,345.3        0.2        
0.0لاغنسلا        0.0        27,361.8        0.1        
597,945.9ىرخأ        3.3        13,521.7        0.1        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  ردصملا :   : ردصملا
ةيلوا تاريدقت  * 
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يبظوبأ1.2.141.2.14.. يبظوبأ ةرامإل   ةرامإل يعيبطلا   يعيبطلا زاغلا   زاغلا تادراو   تادراو
( بعكم مدق  نويلم  )

نايبلا 20132013201420142015201520162016نايبلا

تادراولا 833,212.4مجح         820,191.1        768,357.0        773,366.4        

يمويلا 2,282.8طسوتملا         2,247.1        2,105.1        2,118.8        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةدروتسملا1.2.151.2.15.. ةدروتسملا لودلا   لودلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ نمنم   لاسملا   لاسملا يعيبطلا   يعيبطلا زاغلا   زاغلا تارداص   تارداص
( مهرد نويلم  )

ةدروتسملا ةدروتسملا لودلا   لودلا
2013201320142014

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 20,061.0عومجملا        100.0        16,940.0        100.0        

10,957.0نابايلا        54.6        16,571.0        97.8        

ةيبونجلا 3,790.0ايروك         18.9        240.8        1.4        

3,242.0دنهلا        16.2        128.9        0.8        

1,032.0ناويات        5.1        0.0        0.0        

1,040.0ىرخأ        5.2        0.0        0.0        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  ردصملا :   : ردصملا
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ةراقلا1.2.161.2.16.. ةراقلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ نمنم   لاسملا   لاسملا يعيبطلا   يعيبطلا زاغلا   زاغلا تارداص   تارداص
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا ميلقإلا
2013201320142014

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 20,061.0عومجملا        100.0        16,940.0        100.0        

20,061.0ايسآ        100.0        16,940.0        100.0        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  ردصملا :   : ردصملا

يبظوبأ1.2.171.2.17.. يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع اهريدصت   اهريدصت داعملا   داعملا علسلا   علسلا تارشؤم   تارشؤم مهأ   مهأ
( مهرد نويلم  )

اهريدصت اهريدصت داعملا   داعملا علسلا   20132013201420142015201520162016علسلا

عومجملا 16,448.6عومجملا        25,315.9        18,825.8        24,759.2        

ماخ ةيعارز  12.4داوم         7.6        11.5        13.6        

ةيئاذغ 71.0داوم         52.0        49.8        112.2        

ةيليوحتلا 15,968.9تاعانصلا         22,052.8        16,055.5        17,398.2        

نداعملاو 66.7تاماخلا         166.9        48.9        71.4        

329.6ىرخأ        3,036.6        2,660.0        7,163.7        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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قسنملا1.2.181.2.18.. قسنملا ماظنلا   ماظنلا ماسقأ   ماسقأ بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع اهريدصت   اهريدصت داعملا   داعملا علسلا   علسلا
( مهرد نويلم  )

فصولا 20132013201420142015201520162016فصولا

عومجملا 16,448.6عومجملا        25,315.9        18,825.8        24,759.2        

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
38.4ةيناويحلا        22.3        27.4        17.0        

ةيتابن 14.2تاجتنم         15.9        24.0        12.3        

ةيتابن وأ  ةيناويح  تويزو  نوهدو  0.6موحش         0.3        0.5        0.6        

لئاوس تابورشم ، ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو 25.3ةيلوحك         22.6        23.2        887.7        

ةيندعم 17.9تاجتنم         29.8        36.0        14.2        

وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 
اهب ةطبترملا  882.9تاعانصلا         901.8        1,397.0        955.4        

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
165.8هتاعونصمو        310.0        221.3        292.4        

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  143.2تاناويحلا         148.4        92.6        76.3        

فانصأ نيلف ، هتاعونصمو ،  بشخ 
لالسلاو رصحلا  28.3يتعانص         36.7        50.0        31.3        

قرو تالضفو  تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  58.4قروو         94.9        77.4        70.1        

اهتاعونصمو ةيجيسن  1,950.1داوم         1,830.5        2,332.5        2,224.3        

راهزأ شير ، نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،
يرشب رعشو  349.5ةيعانطصا         338.4        425.8        567.1        

نم تاجتنم  اكيم ، رجح ، نم  تاعونصم 
هتاعونصم جاجز و  107.2فزخ ،        132.5        114.2        113.2        

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  106.9تاعونصمو         9,171.8        2,974.7        6,564.2        

اهتاعونصمو ةيداع  394.8نداعم         496.7        580.1        430.7        

توصلا ةعاذإ  ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،
اهمزاولو 8,026.0ةروصلاو         6,777.3        5,752.0        6,609.3        

لقن 3,368.4تادعم         4,004.0        3,769.0        5,064.5        

تاودأ ةيبط ، ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 
اهمزاولو 285.2ةيقيسوم         350.2        328.8        305.5        

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 0.0ةحلسأ         0.0        0.0        0.0        

ةفلتخم تاجتنمو  162.0علس         211.9        184.2        177.1        

عطقو تاعومجملل  عطق  ةينف ، فحت 
323.4ةيرثأ        419.9        415.1        346.1        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
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داوملا1.2.191.2.19.. داوملا مادختسا   مادختسا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع اهريدصت   اهريدصت داعملا   داعملا علسلا   علسلا
( مهرد نويلم  )

اهريدصت اهريدصت داعملا   داعملا علسلا   20132013201420142015201520162016علسلا

عومجملا 16,448.6عومجملا        25,315.9        18,825.8        24,759.2        

ةيلامسأرلا 4,697.7علسلا         4,656.5        3,885.0        3,325.8        

ةطيسولا 5,977.5علسلا         8,490.3        8,244.9        13,266.0        

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  5,773.5علسلا         12,169.2        6,695.9        8,167.3        

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا

ةراقلا1.2.201.2.20.. ةراقلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع اهريدصت   اهريدصت داعملا   داعملا علسلا   علسلا
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا ميلقإلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 18,825.8عومجملا        100.0        24,759.2        100.0        

15,024.8ايسآ        79.8        19,840.6        80.1        

2,956.0ابوروأ        15.7        4,467.0        18.0        

667.5ايقيرفأ        3.5        277.6        1.1        

ةيلامشلا 134.3اكيرمأ         0.7        123.8        0.5        

ةيبونجلا 9.4اكيرمأ         0.1        30.9        0.1        

ايسونايقوأو 33.8ايلارتسأ         0.2        19.3        0.1        

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا

..1.2.211.2.21(( يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع اهريدصت   اهريدصت داعملا   داعملا علسلا   علسلا  ) ) نييراجتلا نييراجتلا ءاكرشلا   ءاكرشلا مهأ   مهأ
( مهرد نويلم  )

لودلا لودلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 18,825.8عومجملا        100.0        24,759.2        100.0        

ةيدوعسلا ةيبرعلا  4,122.4ةكلمملا         21.9        3,009.0        12.2        

ةدحتملا 436.9ةكلمملا         2.3        2,610.2        10.5        

نيرحبلا 2,563.2ةكلمم         13.6        2,231.4        9.0        

252.8نيصلا        1.3        2,136.9        8.6        

2,400.0تيوكلا        12.7        1,893.8        7.6        

2,271.8رطق        12.1        1,819.2        7.3        

1,713.4ارسيوس        9.1        936.8        3.8        

731.3دنهلا        3.9        604.1        2.4        

590.5نامع        3.1        385.2        1.6        

343.0ندرألا        1.8        306.2        1.2        

3,400.5ىرخأ        18.1        8,826.3        35.6        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
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يجيلخلا1.2.221.2.22.. يجيلخلا نواعتلا   نواعتلا سلجم   سلجم لود   لود ىلإ   ىلإ يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع هريدصت   هريدصت داعملا   داعملا
( مهرد نويلم  )

لودلا لودلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 11,947.9عومجملا        100.0        9,338.7        100.0        

ةيدوعسلا ةيبرعلا  4,122.4ةكلمملا         34.5        3,009.0        32.2        

نيرحبلا 2,563.2ةكلمم         21.5        2,231.4        23.9        

2,400.0تيوكلا        20.1        1,893.8        20.3        

2,271.8رطق        19.0        1,819.2        19.5        

590.5نامع        4.9        385.2        4.1        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا

لقنلا1.2.231.2.23.. لقنلا ةليسو   ةليسو بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع اهريدصت   اهريدصت داعملا   داعملا علسلا   علسلا
( مهرد نويلم  )

لقنلا لقنلا ةليسو   ةليسو
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 18,825.8عومجملا        100.0        24,759.2        100.0        

1,904.5يرب        10.1        1,949.2        7.9        

2,517.0يرحب        13.4        3,406.3        13.8        

14,404.3يوج        76.5        19,403.7        78.4        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا

يبظوبأ1.2.241.2.24.. يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا تادراولا   تادراولا تارشؤم   تارشؤم مهأ   مهأ
( مهرد نويلم  )

ةيعلسلا ةيعلسلا تادراولا   20132013201420142015201520162016تادراولا

عومجملا 100,255.2عومجملا        107,976.0        119,327.7        117,804.6        

ةيعارز ماخ  476.8داوم         478.3        468.8        422.0        

ةيئاذغ 5,970.1داوم         6,551.3        6,713.2        6,318.1        

ةيليوحتلا 74,129.8تاعانصلا         81,721.2        94,080.8        91,479.3        

نداعملاو 15,742.4تاماخلا         15,224.1        12,065.9        11,898.5        

3,936.1ىرخأ        4,001.2        5,999.0        7,686.6        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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قسنملا1.2.251.2.25.. قسنملا ماظنلا   ماظنلا ماسقأ   ماسقأ بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا تادراولا   تادراولا
( مهرد نويلم  )

فصولا 20132013201420142015201520162016فصولا

عومجملا 100,255.2عومجملا        107,976.0        119,327.7        117,804.6        

ةكلمملا تاجتنمو  ةيح  تاناويح 
2,412.1ةيناويحلا        2,658.5        2,836.4        2,902.0        

ةيتابن 3,416.0تاجتنم         3,246.0        2,897.8        2,121.8        

وأ ةيناويح  تويزو  نوهدو  موحش 
367.7ةيتابن        394.3        396.9        445.5        

، تابورشم ةيذغألا ، تاجتنم 
غبتو ةيلوحك  2,080.9لئاوس         2,590.3        2,424.2        2,142.7        

ةيندعم 6,676.9تاجتنم         4,541.2        3,817.8        3,373.9        

وأ ةيواميكلا  تاعانصلا  تاجتنم 
اهب ةطبترملا  7,755.8تاعانصلا         9,982.9        11,214.5        9,070.0        

طاطم اهتاعونصمو ، نئادل 
5,115.0هتاعونصمو        5,434.3        5,720.2        4,214.3        

ةدع فانصأ  ةيدلج ، تاعونصم 
رفسلا مزاولو  86.3تاناويحلا         104.7        94.4        113.9        

، نيلف هتاعونصمو ،  بشخ 
لالسلاو رصحلا  يتعانص  287.9فانصأ         269.2        292.4        226.1        

تالضفو تايافن  بشخلا ، ةنيجع 
هتاعونصمو ىوقم  قروو  1,194.8قرو         1,259.3        1,135.8        1,053.1        

اهتاعونصمو ةيجيسن  916.6داوم         952.2        959.7        895.7        

، شير نم  فانصأ  تالظم ، ةيذحأ ،
يرشب رعشو  ةيعانطصا  104.4راهزأ         205.0        158.5        235.0        

، اكيم رجح ، نم  تاعونصم 
جاجز و فزخ ، نم  تاجتنم 

هتاعونصم
1,494.2        1,598.8        1,457.5        1,533.7        

ةنيمث نداعم  ةميرك ، راجحأ  ؤلؤل ،
داوملا هذه  95.5تاعونصمو         55.4        2,958.1        5,421.9        

اهتاعونصمو ةيداع  20,473.6نداعم         19,963.1        19,104.0        17,857.1        

ةعاذإ ليجست ، ةزهجأ  تالآ ،
اهمزاولو ةروصلاو  23,308.1توصلا         25,557.9        32,390.5        32,586.2        

لقن 21,344.1تادعم         25,457.1        27,262.1        29,503.0        

، ةيبط ةيفارغوتوف ، ةيرصب ، ةزهجأ 
اهمزاولو ةيقيسوم  2,155.5تاودأ         2,457.6        2,919.5        2,790.7        

اهمزاولو اهؤازجأ  رئاخذو ، 0.2ةحلسأ         0.0        0.1        0.0        

ةفلتخم تاجتنمو  880.3علس         1,069.2        1,206.7        1,240.4        

تاعومجملل عطق  ةينف ، فحت 
ةيرثأ 89.3عطقو         178.9        80.8        77.5        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
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داوملا1.2.261.2.26.. داوملا مادختسا   مادختسا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا تادراولا   تادراولا
( مهرد نويلم  )

ةيعلسلا ةيعلسلا تادراولا   20132013201420142015201520162016تادراولا

عومجملا 100,255.2عومجملا        107,976.0        119,327.7        117,804.6        

ةيلامسأرلا 13,916.0علسلا         16,619.7        21,050.4        19,868.9        

ةطيسولا 63,635.3علسلا         64,204.6        71,790.4        71,967.8        

ةيئاهنلا ةيكالهتسالا  22,703.9علسلا         27,151.8        26,486.9        25,967.9        

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا

ةراقلا1.2.271.2.27.. ةراقلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا تادراولا   تادراولا
( مهرد نويلم  )

ميلقإلا ميلقإلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 119,327.7عومجملا        100.0        117,804.6        100.0        

52,119.1ايسآ        43.7        55,234.0        46.9        

34,819.6ابوروأ        29.2        30,078.8        25.5        

ةيلامشلا 19,987.0اكيرمأ         16.7        23,090.0        19.6        

6,486.8ايقيرفأ        5.4        4,853.7        4.1        

ايسونايقوأو 2,554.6ايلارتسأ         2.1        2,319.3        2.0        

ةيبونجلا 3,360.4اكيرمأ         2.8        2,228.9        1.9        

يبظوبأ ءاصحإلا - زكرم   : ردصملا

..1.2.281.2.28(( يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا تادراولا   تادراولا  ) ) نييراجتلا نييراجتلا ءاكرشلا   ءاكرشلا مهأ   مهأ
 ( مهرد نويلم  )

لودلا لودلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 119,327.7عومجملا        100.0        117,804.6        100.0        

ةيكيرمألا ةدحتملا  18,511.0تايالولا         15.5        21,689.2        18.4        

ةيدوعسلا ةيبرعلا  12,215.4ةكلمملا         10.2        11,193.0        9.5        

9,598.8نابايلا        8.0        9,081.6        7.7        

ةيبونجلا 7,355.5ايروك         6.2        7,376.8        6.3        

5,953.7نيصلا        5.0        7,082.4        6.0        

8,115.7ايناملأ        6.8        6,278.2        5.3        

4,791.6ايلاطيإ        4.0        4,947.6        4.2        

4,747.9اسنرف        4.0        4,835.7        4.1        

ةدحتملا 6,332.9ةكلمملا         5.3        4,551.0        3.9        

2,829.1دنهلا        2.4        3,023.8        2.6        

38,875.9ىرخأ        32.6        37,745.3        32.0        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
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يجيلخلا1.2.291.2.29.. يجيلخلا نواعتلا   نواعتلا سلجم   سلجم لود   لود نمنم   يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع تادراولا   تادراولا ةميق   ةميق
( مهرد نويلم  )

ةردصملا ةردصملا لودلا   لودلا
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 17,447.7عومجملا        100.0        15,993.4        100.0        

ةيدوعسلا ةيبرعلا  12,215.4ةكلمملا         70.0        11,193.0        70.0        

1,402.5نامع        8.0        2,030.3        12.7        

نيرحبلا 1,001.0ةكلمم         5.7        1,141.7        7.1        

2,073.7رطق        11.9        1,052.7        6.6        

755.0تيوكلا        4.3        575.7        3.6        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  لخاد  ةعقاولا  ةرحلا  ةراجتلا  قطانم  نم  تادراولا  هالعأ  لودجلا  نمضتي  ال  ةظحالم :

لقنلا1.2.301.2.30.. لقنلا ةليسو   ةليسو بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ذفانم   ذفانم ربع   ربع ةيعلسلا   ةيعلسلا تادراولا   تادراولا
( مهرد نويلم  )

لقنلا لقنلا ةليسو   ةليسو
2015201520162016

ةميقلا ةميقلا%%ةميقلا %%ةميقلا

عومجملا 119,327.7عومجملا        100.0        117,804.6        100.0        

20,905.3يرب        17.5        18,644.3        15.8        

72,039.8يرحب        60.4        64,329.0        54.6        

26,382.6يوج        22.1        34,831.3        29.6        

كرامجلا ةرادإ  ةيلاملا -  ةرئاد   : ردصملا
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