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ةيويحلا ةيويحلا تاءاصحإلا   تاءاصحإلا . . 3.23.2

تايفولاو ديلاوملا 
نم تاـنايبلا  ىلع  لوـصحلا  مـتيو  .ليجـستلا  ناـكم  بـسح  ءاـيحألا  دـيلاوملا  ساـسأ  ىلع  دــيلاوملا  بـسحُت 

.يبـظوبأ ةحـصلا -  ةـئيه  لـبق  نـم  عـمجُت  يتـلا  ةدـالولا  تايفــشتسم  يف  دـيلاوملا  تاـغالب  ماـظن  تاءاـصحإ 
 - ةحــصلا ةـئيه  نـم  ًاـضيأ  تاـيفولا  تاـنايب  ىلع  لـصحُيو  ةاـفولا ، ليجــست  ناـكم  بـسح  تاـيفولا  بـسحُتو 

.يبظوبأ

دولوم مهنم 20,268  دوـلوم ، لداعي 39,731  اـم  ماع 2016  لـالخ  يبظوبأ  ةراـمإ  يف  دـيلاوملا  ددـع  غلب  دـقو 
روكذ مهنم 2,274  ةافو ، هتاذ 3,282  ماعلا  لالخ  ةلّجسملا  تايفولا  ددـع  غلب  امك  .ىثنأ  دولوم  و 19,463  ركذ ،

ناكـسلا يلامجإلو  نينطاوملا ، ريغلو  نينطاوملل ، ماخلا  دـيلاوملا  لّدـعم  غلب  ماع 2016  لالخو  .ثاـنإ  و1,007 
.يلاوتلا ىلع  ناكسلا  نم  صخش  لكل 1000  دولوم  30.3 و 9.7 و 13.7 

ةلاح ناكـسلا 2.0 و 0.9 و 1.1  يلامجإلو  نينطاوملا  ريغو  نينطاوملل  ماع 2016  ماخلا  تايفولا  لّدعم  غلبو 
.يلاوتلا ىلع  ناكسلا  نم  لكل 1000  ةافو 

ريغو نينطاوــملل  ماـع 2016  لـالخ  ةنــس ) نـم  لــقأ   ) عّـضرلا لاــفطألا  تاـيفو  تالّدــعمب  قّـلعتي  اــم  يف  اــمأ 
.يلاوتلا ىلع  يح  دولوم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  تغلبف 7.7 و 6.5 و 7.0  ةرامإلا  ناكس  يلامجإو  نينطاوملا 

ةرامإلا ناكـس  يلامجإو  نينطاوملا  ريغو  نينطاوملل  ةسماخلا ) نود   ) لافطألا تايفو  تالدـعم  تغلب  نيح  يف 
.يلاوتلا ىلع  يح  دولوم  لكل 1000  لفط  ةافو  ةلاح  تغلبف 9.7 و 8.2 و 8.8 

ةدالولا وثيدح  اهشيعي  نأ  عقوتملا  نم  يتلا  تاونـسلا  ددـع  طـسوتم  هنأـب  دـاليملا  دـنع  عقوتملا  رمعلا  فرعي 
رمعلا طـسوتم  غـلب  ماع 2016 ، لـالخو  .ةـنّيعم  ةـينمز  ةرتف  يف  ةدـئاسلا  تاـيفولا  تالّدـعم  قيبـطت  ضارتفاـب 
تءاجو .اماع  ثانإلا 79.5  تانطاوملل  ًاـماع و  روكذلا 75.9  نينطاوملل  يبظوبأ  ةرامإ  يف  داليملا  دـنع  عقوتملا 

ىلع و 91.3 % ثانإلا 85.8 % روكذـلا و  نينطاوملل  ًاـماع  رمع 65  ىتح  ةاـيحلا  دـيق  ىلع  دـيلاوملا  ءاـقب  بسن 
و %95.3 ًاـماع 91.9 % رمع 60  ىلإ  ًاـماع  رمع 15  نم  ةاـيحلا  دـيق  ىلع  دارفـألا  ءاـقب  تالّدـعم  تغلبو  .يلاوتلا 

.يلاوتلا ىلع  ثانإلاو  روكذلا  نينطاوملا  نم  لكل 

لكشلا  3.2.13.2.1.. ةيسنجلالكشلا ةيسنجلا بسح   بسح ناكسلا ) ) ناكسلا نمنم   لكل  10001000   لكل دولوم   دولوم  ) ) ماخلا ماخلا ديلاوملا   ديلاوملا لدعم   لدعم
20162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو

نينطاوم ريغ  . نونطاوم  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

يبظوبأ ةقطنم  نيعلا ةقطنم  ةرفظلا ةقطنم 
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يبظوبأ3.2.13.2.1.. يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ةيسنجلا ، ، ةيسنجلا بسح   بسح داليملا   داليملا دنع   دنع عونلا   عونلا ةبسن   ةبسن
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

ةيسنجلا 20102010201420142015201520162016ةيسنجلا
عومجملا 104.4عومجملا        105.2        105.7        104.1        

102.3نونطاوم        104.1        104.7        105.3        

نينطاوم 106.1ريغ         106.1        106.4        103.3        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت  * 

..3.2.23.2.220162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح داليملا   داليملا دنع   دنع عونلا   عونلا ةبسن   ةبسن
( ىثنأ لكل 100  ركذ  )

ةيسنجلا يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 105.0عومجملا        103.2        99.9        104.1        

107.2نونطاوم        103.3        104.7        105.3        

نينطاوم 103.7ريغ         103.0        96.5        103.3        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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..3.2.33.2.320162016 عونلاو ، ، عونلاو ةقطنملاو   ةقطنملاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ديلاوملا   ديلاوملا
( ديلاوم )

ةقطنملاو ةقطنملاو ةيسنجلا   روكذةيسنجلا ثانإروكذ عومجملاثانإ عومجملا
ماعلا ماعلا عومجملا   20,268عومجملا        19,463        39,731        

يبظوبأ 12,896ةقطنم         12,283        25,179        

نيعلا 6,564ةقطنم         6,361        12,925        

ةرفظلا 706ةقطنم         707        1,413        

نيبم ريغو  ةلودلا  102جراخ         112        214        

نونطاوم 8,581نونطاوم        8,151        16,732        

يبظوبأ 4,700ةقطنم         4,385        9,085        

نيعلا 3,498ةقطنم         3,386        6,884        

ةرفظلا 287ةقطنم         274        561        

نيبم ريغو  ةلودلا  96جراخ         106        202        

نينطاوم نينطاوم ريغ   11,640ريغ        11,271        22,911        

يبظوبأ 8,166ةقطنم         7,873        16,039        

نيعلا 3,054ةقطنم         2,964        6,018        

ةرفظلا 418ةقطنم         433        851        

نيبم ريغو  ةلودلا  2جراخ         1        3        

نيبم نيبم ريغ   47ريغ        41        88        

يبظوبأ 30ةقطنم         25        55        

نيعلا 12ةقطنم         11        23        

ةرفظلا 1ةقطنم         0        1        

نيبم 4ريغ         5        9        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

149  || يبظوبأ 2017  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



يبظوبأ3.2.43.2.4.. يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ ةيسنجلا ، ، ةيسنجلا بسح   بسح ماخلا   ماخلا ديلاوملا   ديلاوملا لدعم   لدعم
( ناكسلا نم  لكل 1000  دولوم  )

ةيسنجلا 20102010201420142015201520162016ةيسنجلا
عومجملا 14.1عومجملا        14.3        13.9        13.7        

31.2نونطاوم        31.6        30.6        30.3        

نينطاوم 9.6ريغ         10.2        10.0        9.7        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت  * 

..3.2.53.2.520162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ماخلا   ماخلا ديلاوملا   ديلاوملا لدعم   لدعم
( ناكسلا نم  لكل 1000  دولوم  )

ةيسنجلا يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 13.9عومجملا        16.9        4.2        13.7        

30.9نونطاوم        30.4        17.9        30.3        

نينطاوم 10.6ريغ         11.1        2.8        9.7        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

..3.2.63.2.620162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ماعلا   ماعلا ةبوصخلا   ةبوصخلا لدعم   لدعم
( ةنس ءاسنلا 49-15  نم  لكل 1000  دولوم  )

ةيسنجلا يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 51.0عومجملا        61.1        41.8        53.8        

115.1تانطاوم        118.7        90.9        116.9        

تانطاوم 38.7ريغ         39.2        30.8        38.5        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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..3.2.73.2.720162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح يلكلا   يلكلا ةبوصخلا   ةبوصخلا لدعم   لدعم
( ةديس لكل  لفط  )

ةيسنجلا يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 1.4عومجملا        1.8        1.2        1.5        

3.6تانطاوم        4.1        2.8        3.7        

تانطاوم 1.0ريغ         1.1        0.9        1.0        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

..3.2.83.2.820162016 ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ةيرمعلا   ةيرمعلا ةبوصخلا   ةبوصخلا تالدعم   تالدعم
( ةنس ءاسنلا 49-15  نم  لكل 1000  دولوم  )

ةيرمعلا ةيرمعلا ةئفلا   يبظوبأةئفلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
19-158.6        8.2        13.3        8.7        

24-2042        54.2        42.8        46.2        

29-2574.9        90.7        55.4        78.7        

34-3079.5        98.8        67.7        84.4        

39-3555.9        74.6        40.2        60.5        

44-4019.1        30.3        19.6        22.3        

49-452.2        3.5        1.4        2.6        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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..3.2.93.2.920162016 عونلاو ، ، عونلاو ةقطنملاو   ةقطنملاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح تايفولا   تايفولا
( تايفو )

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   روكذةيسنجلا ثانإروكذ *ثانإ عومجملا عومجملا
ماعلا ماعلا عومجملا   2,274عومجملا        1,007        3,282        

يبظوبأ 1,317ةقطنم         600        1,918        

نيعلا 671ةقطنم         325        996        

ةرفظلا 134ةقطنم         25        159        

نيبم ريغو  جراخلا  152يف         57        209        

نونطاوم 683نونطاوم        437        1,120        

يبظوبأ 355ةقطنم         242        597        

نيعلا 223ةقطنم         140        363        

ةرفظلا 29ةقطنم         11        40        

نيبم ريغو  جراخلا  76يف         44        120        

نينطاوم نينطاوم ريغ   1,590ريغ        570        2,160        

يبظوبأ 961ةقطنم         358        1,319        

نيعلا 448ةقطنم         185        633        

ةرفظلا 105ةقطنم         14        119        

نيبم ريغو  جراخلا  76يف         13        89        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

ةيسنجلا ةنيبم  ريغ  ناتلاح  كانه  * 
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يبظوبأ3.2.103.2.10.. يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ عونلاو ، ، عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ماخلا   ماخلا تايفولا   تايفولا لدعم   لدعم
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   20102010201420142015201520162016ةيسنجلا
ماعلا ماعلا عومجملا   1.4عومجملا        1.2        1.1        1.1        

1.4روكذ        1.2        1.2        1.2        

1.3ثانإ        1.1        1.0        1.0        

نونطاوم 2.2نونطاوم        2.1        2.1        2.0        

2.5روكذ        2.5        2.5        2.4        

1.8ثانإ        1.7        1.6        1.6        

نينطاوم نينطاوم ريغ   1.1ريغ        1.0        0.9        0.9        

1.2روكذ        1.0        1.0        1.0        

1.0ثانإ        0.9        0.8        0.7        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت  * 

..3.2.113.2.1120162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ماخلا   ماخلا تايفولا   تايفولا لدعم   لدعم
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
ماعلا ماعلا عومجملا   1.1عومجملا        1.3        0.5        1.1        

1.2روكذ        1.5        0.5        1.2        

0.9ثانإ        1.0        0.5        1.0        

نونطاوم 2.0نونطاوم        1.6        1.3        2.0        

2.4روكذ        1.9        1.5        2.4        

1.7ثانإ        1.3        0.9        1.6        

نينطاوم نينطاوم ريغ   0.9ريغ        1.2        0.4        0.9        

1.0روكذ        1.3        0.4        1.0        

0.7ثانإ        0.9        0.4        0.7        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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..3.2.123.2.1220162016 يبظوبأ ، ، يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ عونلا ، ، عونلا بسح   بسح ةيرمعلا   ةيرمعلا تايفولا   تايفولا تالدعم   تالدعم
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

ةيرمعلا ةيرمعلا ةئفلا   روكذةئفلا ثانإروكذ عومجملاثانإ عومجملا
عومجملا 1.2عومجملا        1.0        1.1        

4-02.0        1.7        1.9        

9-50.3        0.2        0.2        

14-100.3        0.1        0.2        

19-150.7        0.0        0.4        

24-200.5        0.1        0.4        

29-250.4        0.2        0.3        

34-300.4        0.2        0.4        

39-350.6        0.4        0.5        

44-400.9        0.4        0.7        

49-451.6        0.8        1.3        

54-503.1        1.5        2.6        

59-556.6        2.7        5.1        

64-6012.4        6.4        9.8        

69-6521.8        15.1        18.7        

74-7033.2        25.1        29.1        

79-7555.4        53.4        54.4        

+80105.5        105.7        105.6        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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لكشلا  3.2.23.2.2.. ))لكشلا ناكسلا ناكسلا نمنم   لكل  10001000   لكل ةافو   ةافو ةلاح   ةلاح ()() ةنس ةنس   6464--00  ) ) ةيرمعلا ةيرمعلا تايفولا   تايفولا تالدعم   تالدعم
20162016 عونلا ،  ،  عونلا بسح   بسح

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

لكشلا  3.2.33.2.3.. ))لكشلا ناكسلا ناكسلا نمنم   لكل  10001000   لكل ةافو   ةافو ةلاح   ةلاح ()() رثكأف رثكأف ةنس   ةنس   6060  ) ) ةيرمعلا ةيرمعلا تايفولا   تايفولا تالدعم   تالدعم
20162016 عونلا ، ، عونلا بسح   بسح

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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..3.2.133.2.1320162016 ةافولا ، ، ةافولا دنع   دنع رمعلاو   رمعلاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلاو   ةيسنجلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح تايفولا   تايفولا
( تايفو )

ةيسنجلاو ةيسنجلاو ةقطنملا   ةقطنملا
عونلاو عونلاو

تايفولا تايفولا
يثيدح يثيدح تايفو   تايفو

ةدالولا ةدالولا
عضرلا عضرلا تايفو   تايفو

تايفو تايفو
لافطألا لافطألا

عيمج عيمج ))
*(( رامعألا رامعألا

(( رهش رهش نمنم   لقأ   لقأ ))
نمنم لقأ   لقأ ))
(( ةنس ةنس

ةنس ةنس ( ( 1-41-4))

يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   3,282ةرامإ        193        277        73        

يبظوبأ 1,918ةقطنم         129        186        40        

نيعلا 996ةقطنم         57        77        29        

ةرفظلا ةقطنم  159ةقطنم         3        3        0        

ةيسنجلا ةيسنجلا

1,120نونطاوم        92        129        33        

نينطاوم 2,160ريغ         101        148        40        

عونلا عونلا

2,274روكذ        114        155        41        

1,007ثانإ        79        122        32        

يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

جراخلاب اوفوت  وأ  ةقطنملا  ةنيبم  ريغ  ةافو  ةلاح  كانه 209  * 

..3.2.143.2.1420162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ةنس ) ) ةنس نمنم   لقأ   لقأ  ) ) عضرلا عضرلا لافطألا   لافطألا تايفو   تايفو لدعم   لدعم
( ءايحأ نيدولوملا  نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   *ةقطنم ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
ماعلا ماعلا عومجملا   7.4عومجملا        6.0        -        7.0        

11.3روكذ        6.5        -        7.6        

5.2ثانإ        5.5        -        6.3        

نونطاوم 7.4نونطاوم        7.6        -        7.7        

7.4روكذ        8.6        -        8.2        

7.3ثانإ        6.5        -        7.2        

نينطاوم نينطاوم ريغ   7.4ريغ        4.3        -        6.5        

8.3روكذ        4.9        -        7.3        

6.5ثانإ        3.7        -        5.6        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

عومجملا يف  ةنمضتم  ميقلا  هذه  نكلو  ةينف ، بابسأل  ةرفظلا  ةقطنمب  ةصاخلا  ميقلا  داعبتسا  مت  * 
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..3.2.153.2.1520162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ةسماخلا ) ) ةسماخلا نود   نود  ) ) لافطألا لافطألا تايفو   تايفو لدعم   لدعم
( ناكسلا نم  لكل 1000  ةافو  ةلاح  )

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   *ةقطنم ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
ماعلا ماعلا عومجملا   9.0عومجملا        8.2        -        8.8        

14.2روكذ        8.7        -        9.7        

2.4ثانإ        7.8        -        7.9        

نونطاوم 9.5نونطاوم        9.3        -        9.7        

10.0روكذ        10.3        -        10.3        

8.9ثانإ        8.3        -        9.1        

نينطاوم نينطاوم ريغ   8.7ريغ        7.1        -        8.2        

10.0روكذ        7.9        -        9.3        

7.4ثانإ        6.4        -        7.1        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

عومجملا يف  ةنمضتم  ميقلا  هذه  نكلو  ةينف ، بابسأل  ةرفظلا  ةقطنمب  ةصاخلا  ميقلا  داعبتسا  مت  * 

..3.2.163.2.1620162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ةيعيبطلا   ةيعيبطلا ةدايزلا   ةدايزلا لدعم   لدعم
( ناكسلا نم  لكل 100  )

ةيسنجلا يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 1.3عومجملا        1.6        0.4        1.3        

2.9نونطاوم        2.9        0.6        4.2        

نينطاوم 1.0ريغ         1.0        0.0        0.5        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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عونلا3.2.173.2.17.. عونلا بسح   بسح نينطاوملل   نينطاوملل داليملا   داليملا دنع   دنع ةايحلا   ةايحلا ديق   ديق ىلع   ىلع ءاقبلا   ءاقبلا عقوت   عقوت
( تاونسلاب )

ةنسلا 20132013201420142015201520162016ةنسلا
نونطاوم 77.2نونطاوم        77.5        77.0        77.3        

76.1روكذ        76.5        76.0        75.9        

79.3ثانإ        80.1        79.8        79.5        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

عونلا3.2.183.2.18.. عونلا بسح   بسح نينطاوملل   نينطاوملل ةنس   ةنس رمع  6565   رمع ىلإ   ىلإ ةايحلا   ةايحلا ديق   ديق ىلع   ىلع ءاقبلا   ءاقبلا عقوت   عقوت
)%(

ةنسلا 20132013201420142015201520162016ةنسلا
نونطاوم 86.9نونطاوم        87.4        87.9        88.3        

84.2روكذ        84.9        85.3        85.8        

90.0ثانإ        90.4        91.0        91.3        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

بسح3.2.193.2.19.. بسح نينطاوملل   نينطاوملل ةنس   ةنس رمع  6060   رمع ىلإ   ىلإ ةنس   ةنس رمع  1515   رمع يفيف   ةايحلا   ةايحلا ديق   ديق ىلع   ىلع ءاقبلا   ءاقبلا عقوت   عقوت
عونلا عونلا

)%(

ةنسلا 20132013201420142015201520162016ةنسلا
نونطاوم 92.3نونطاوم        92.7        92.8        93.1        

90.2روكذ        90.8        90.8        91.1        

94.6ثانإ        94.8        95.1        95.3        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ةحصلا -  ةئيه  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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