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لامعألاو لامعألاو ةعانصلا   ةعانصلا . . 22
سكعت ةآرم  هلعجي  اـم  ةـيداصتقالا  ةطـشنألا  ةـفاكب  قـلعتت  ةـيئاصحإ  تاـنايب  لاـمعألاو  ةعانـصلا  مسق  رفوـي 

دقو .ىربك  ةـيمهأ  نم  اـهل  اـمل  ةـمدقملا  يف  ةيجارختـسالا  ةعانـصلا  ةطـشنأ  يتأـتو  ةراـمإلل ، يداـصتقالا  ءادـألا 
ماع يف  يبظوبأ  ةرامإل  يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيلوألا  تاريدقتلا  نم  وحن 6.9 % ةيليوحتلا  تاعانصلا  تلكش 

.2016

ماعب ةـنراقم  ةداـيزب 0.6 % ماع 2016  ةأـشنم  ىلإ 169  ةـيقدنفلا  تآـشنملا  ددـع  عفترا  ةحايـسلا  طاـشن  يفو 
لدعم غلب  ةبسنب 2.8 ، % ةيقدنفلا  فرغلا  ددع  داز  امك  وحنب 8.1 ،% ءالزنلا  ددـع  داز  ةرتفلا  سفن  لالخو   ، 2015
ماع 2016. ةليل  ةماقإلا 2.7  ةدم  طسوتم  غلبو  ماعل 2016 ، ةيقدنفلا 73.0 % تآشنملل  يونسلا  لاغشإلا 

نويلم عم 23.3  ةـنراقملاب  ماـع 2016  لـالخ  رفاـسم  نويلم  ًاوج 25  نيرفاـسملا  ددـع  غلب  لـقنلا  طاـشن  يفو 
ماع 2015. لالخ  رفاسم 

نم لكل 100  تباثلا 15  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددع  غلب  دـقف  تالاصتالاو ، تامولعملا  ةـينقت  طاشن  يف  امأ 
ماع 2016. يف  ناكسلا  نم  لكل 100  ةتباثلا 12  تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  ددع  غلبو  ناكسلا ،

ةددجملاو ةديدجلا  ةيراجتلا  صخرلا  86,672عومجم 

( يرتم نط   ) ةيواميكورتبلا تاجتنملا  6,661,945جاتنإ 

( يرتم نط   ) ةيواميكورتبلا تاجتنملل  ةيلحملا  495,865تاعيبملا 

يبظوبأ ةرامإ  يف  ةرداصلا  ءانبلا  صخر  7,020ددع 

( نويلم  ) ًاوج نيرفاسملا  25ددع 

ناكسلا نم  لكل 100  تباثلا  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  15ددع 

ناكسلا نم  لكل 100  ةتباثلا  تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  12ددع 

ةيقدنفلا تآشنملا  169ددع 

( فلألاب  ) ةيقدنفلا تآشنملا  ءالزن  4,440ددع 

2016
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لامعألا لامعألا ةئيب   ةئيب . . 2.12.1
، ىربكلا ةـيملاعلا  تاكرـشلل  اًدـصقم  اهتلعج  ةيرامثتـسا  ةـبرجتب  ةريخألا  تاونـسلا  لالخ  يبظوبأ  ةرامإ  تزيمت 

ةيموكحلا تاسايـسلاو  تاـهجوتلا  لـظ  يف  صاـخلا  عاـطقلا  دوهج  عـم  ةـيموكحلا  تاسايـسلا  تمغاـنت  ثيح 
لوحتلا ةيلمع  ليهـستل  ىدملا  ةليوط  ةطخ  يبظوبأ  ةـموكح  تنبتو  .ةكارـشلا  هذـه  رـصاوأ  زيزعتو  ةديـشرلا 

ىلع زيكرتـلاو  طـفنلا  عاـطق  ىلع  داـمتعالا  نـم  دـحلاو  ةــيلاثم ، لاـمعأ  ةــئيب  قـلخ  فدــهب  ةراـمإلل  يداـصتقالا 
نأب لوقلا  نكمي  اذـل  رامـضملا ، اذـه  يف  ًادـيعب  ًاطوش  يبظوبأ  ةرامإ  تعطقو  .ةـفرعملا  ىلع  مئاقلا  داصتقالا 

.لامعإلا ةئيب  ةيلاثم  ىلإ  ىزعي  نهارلا  تقولا  يف  ةرامإلا  امهب  معنت  يذلا  راهدزالاو  روطتلا 

تازكترملا ريفوـتو  لـجألا ، ةـليوط  يبـظ 2030  وـبأ  ةـيؤر  ذـيفنتل  يبـظ  وـبأ  ةراـمإ  يف  ةـعبتملا  تاسايــسلا  نإ 
ةروطتملا ةـيتحتلا  ةـينبلاو  يجيتارتسالا  يفارغجلا  عقوملاو  ةـلاعفو ، ةـيلاثم  لمع  ةـئيب  قلخت  يتلا  مئاعدـلاو 

رداصم ترفو  ةـضفخنملا ، موسرلاو  ةرامإلا  يف  ةيعانـصلا  قطانملا  اـهرفوت  يتلا  ةريثكلا  تاليهـستلا  كلذـكو 
.لامعألا ةئيب  نيوكتل  ةبذاجلا  لماوعلا  نم  ربتعت  ريثكلا  اهريغو  ةينامتئالا  تاليهستلاو  ةددجتملا  ةقاطلا 

داصتقا ةـماقإ  هسفن  تقولا  يفو  تـالاجملا ، فلتخم  يف  لاـمعألا  ةـسرامم  ليهـستب  يبظوبأ  ةـموكح  مزتلتو 
باطقتـساو نيرمثتــسملا  ىلع  ليهــستلا  فدـهب  يملاـعلا ، داـصتقالا  عـم  دـيج  لكــشب  لـعافتيو  مجــسني 

ددـع غلب  ماـع 2016  يفو  .دـحاو  عاـطق  ىلع  دـمتعم  ريغ  يوـق  ءاـنب  يف  مهاـسي  اـمم  ةــيبنجألا  تارامثتــسالا 
.ةصخر تناكف 2,114  ةيغلملا  ةيراجتلا  صخرلا  ددع  امأ  ةصخر ، ةلجسملا 8,963  ةديدجلا  ةيراجتلا  صخرلا 

لامعألا2.1.12.1.1.. لامعألا ةئيبل   ةئيبل ةماعلا   ةماعلا تارشؤملا   تارشؤملا

تارشؤملا 20102010201420142015201520162016تارشؤملا
ةلجسملا ةديدجلا  ةيراجتلا  صخرلا  9,349ددع         9,934        9,228        8,963        

ةددجملا ةيراجتلا  صخرلا  69,620ددع         73,055        75,392        77,709        

ةيغلملا ةيراجتلا  صخرلا  2,151ددع         1,820        7,313        2,114        

ةيداصتقالا ةيمنتلا  ةرئاد   : ردصملا

حالصإلا2.1.22.1.2.. حالصإلا تامدخو   تامدخو ةئزجتلاو   ةئزجتلاو ةلمجلا   ةلمجلا ةراجت   ةراجت طاشن   طاشن تاءاصحإ   تاءاصحإ مهأ   مهأ

تارشؤملا 20162016*201020102014201420152015تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( 4.2يلامجإلا        3.9        5.3        5.9        

يلحملا جتانلا  نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 
)%( يطفن ريغلا  عاطقلا  يف  8.2يلامجإلا         7.8        8.1        8.1        

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( يلامجإلا 5.9يلحملا         5.5        7.5        8.4        

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( 0.2يلامجإلا        0.3        0.4        0.5        

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 8,281تاضيوعت         12,553        13,122        14,016        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيليوحتلا ةيليوحتلا ةعانصلا   ةعانصلا . . 2.22.2
يلوتو .يبظوبأ  ةرامإ  يف  ةيجيتارتسإلا  ةيمهألا  تاذ  ةيداصتقإلا  ةطشنألا  نم  ةدحاو  ةيليوحتلا  تاعانـصلا  دعت 

ريبك لكـشب  مهاست  يك  ةيليوحتلا  تاعانـصلا  عاطقل  ةصاخ  ةيانع  دـمألا  ةـليوط  ةـيداصتقإلا  ةـيمنتلا  ةـطخ 
.ةرامإلا يف  رارقتسإلاو  يداصتقإلا  ومنلا  نامضو  يطفنلا  ريغ  داصتقإلا  ةيمنت  يف 

تاريدقتلا نم  و 9.6 % يلامجإلا ، يلحملا  جتانلل  ةيلوألا  تاريدقتلا  نم  وحن 6.9 % ةيليوحتلا  تاعانصلا  تلكش 
ماع 2016. يف  يطفنلا  ريغ  يلامجإلا  يلحملا  جتانلل  ةيلوألا 

ةيليوحتلا2.2.12.2.1.. ةيليوحتلا تاعانصلا   تاعانصلا طاشن   طاشن تاءاصحإ   تاءاصحإ مهأ   مهأ

تارشؤملا 20162016*201020102014201420152015تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  5.4يلامجإلا         5.4        6.5        6.9        

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  10.6يلامجإلا         10.9        10.0        9.6        

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  20.6يلحملا         19.7        22.0        22.6        

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  4.5يلامجإلا         2.1        1.7        1.8        

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 11,044تاضيوعت         17,499        19,021        19,796        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ةيليوحتلا2.2.22.2.2.. ةيليوحتلا تاعانصلا   تاعانصلا طاشنل   طاشنل ةفاضملا   ةفاضملا ةميقلاو   ةميقلاو يلامجإلا   يلامجإلا جاتنإلا   جاتنإلا
( مهرد نويلم  )

ةيليوحتلا ةيليوحتلا ةعانصلا   ةعانصلا عون   عون
2014201420152015

جاتنإلا جاتنإلا
يلامجإلا يلامجإلا

ةميقلا ةميقلا
ةفاضملا ةفاضملا

جاتنإلا جاتنإلا
يلامجإلا يلامجإلا

ةميقلا ةميقلا
ةفاضملا ةفاضملا

عومجملا 189,334عومجملا        54,707        171,556        52,582        

غبتلاو تابورشملاو  ةيئاذغلا  9,096داوملا         3,298        9,759        3,690        

ةيدلجلا تاجتنملاو  سبالملاو  2,044جيسنلا         998        2,239        1,066        

ةيبشخلا تاجتنملاو  628باشخألا         238        658        244        

خاسنتسالا طئاسوو  رشنلاو  ةعابطلاو  861قرولا         484        875        485        

اهتاجتنمو نئادللاو  109,903تايواميكلا         26,217        89,275        22,764        

ةيندعملا ري  ـــــ ةينيد غ ـ عتلا تاجتنملا 
( ةيزلفاللا )10,912        3,293        11,617        3,570        

ةيساسألا ةيندعملا  26,246تاعانصلا         7,272        23,254        6,434        

تالآلا ادع  ام  ةيئاشنإلا  ةيندعملا  تاجتنملا 
9,349تادعملاو        4,002        11,240        4,436        

ةزهجألاو تادعملاو  تالآلا  9,640ةعانص         3,664        9,110        3,285        

941ثاثألا        401        956        413        

تاعانصلاو تالآلاو  تادعملا  بيكرتو  حيلصت 
ىرخألا 9,713ةيليوحتلا         4,840        12,573        6,195        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةيليوحتلا2.2.32.2.3.. ةيليوحتلا تاعانصلا   تاعانصلا طاشن   طاشن يفيف   تباثلا   تباثلا لاملا   لاملا سأر   سأر نيوكت   نيوكت يلامجإ   يلامجإ
( مهرد نويلم  )

ةيليوحتلا ةيليوحتلا ةعانصلا   ةعانصلا عون   2014201420152015عون
عومجملا 19,689عومجملا        12,911        

غبتلاو تابورشملاو  ةيئاذغلا  488داوملا         357        

ةيدلجلا تاجتنملاو  سبالملاو  27جيسنلا         31        

ةيبشخلا تاجتنملاو  109باشخألا         112        

خاسنتسالا طئاسوو  رشنلاو  ةعابطلاو  136قرولا         64        

اهتاجتنمو نئادللاو  14,390تايواميكلا         8,144        

( ةيزلفاللا ةيندعملا ( ري  ـــــ ةينيد غ ـ عتلا 644تاجتنملا         767        

ةيساسألا ةيندعملا  2,430تاعانصلا         1,098        

تادعملاو تالآلا  ادع  ام  ةيئاشنإلا  ةيندعملا  463تاجتنملا         558        

ةزهجألاو تادعملاو  تالآلا  299ةعانص         185        

6ثاثألا        13        

ىرخألا ةيليوحتلا  تاعانصلاو  تالآلاو  تادعملا  بيكرتو  697حيلصت         1,582        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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زاغلاو زاغلاو طفنلا   طفنلا . . 2.32.3

يعيبطلا2.3.12.3.1.. يعيبطلا زاغلاو   زاغلاو ماخلا   ماخلا طفنلا   طفنلا طاشن   طاشن تاءاصحإ   تاءاصحإ مهأ   مهأ

تارشؤملا 20162016*201020102014201420152015تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  48.8يلامجإلا         50.1        34.4        26.7        

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  50.5يلحملا         52.0        37.1        29.2        

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  4.9يلامجإلا         2.2        5.2        3.9        

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 7,043تاضيوعت         13,339        15,530        14,432        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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تايواميكورتبلا تايواميكورتبلا . . 2.42.4
تاـيواميكورتبلا ةعانــص  يف  ةـيملاعلا  اـهتمهاسم  ةداـيزب  اـهل  حمــست  ةزيمتم  ةـناكم  يبـظوبأ  ةراـمإ  أوـبتت 

عاطق تاـيواميكورتبلا  ةعانـص  دـعتو  .هب  ةـطبترملا  لـئاوسلاو  يعيبطلا  زاـغلا  نم  اـهتانوزخم  ىلع  ةدـمتعم 
لكـشب ةـيجاتنإلا  اهتردـق  نـم  ةراـمإلا  عـفرت  كلذـل  ةراـمإلا ، داـصتقا  عـيونتل  ةيلبقتــسملا  ةـطخلا  نمــض  مـهم 

.ًاريبك ًاروطت  قيوستلا  ةطشنأ  دهشت  تقولا  سفن  يفو  رمتسم ،

اهيلع زكترت  يتلا  ةيـساسألا  داوملا  ريفوت  يف  ةيلاعلا  اهتردق  ىلع  ةرامإلا  يف  تايواميكورتبلا  ةعانـص  دمتعت 
يلوبلاو ايرويلا  ةدمـسأو  اينومألا  ةراـمإلا ، اـهيف  تزرب  يتلا  ةـيواميكورتبلا  تاـجتنملا  مهأ  نمو  ةعانـصلا ، هذـه 

تاــجتنملا جاــتنا  يف  ًاــعافترا  يبـظوبأ  ةراــمإ  يف  تاــيواميكورتبلا  ةعانــص  تـقّقح.نيلبورب  يلوـبلاو  نـيلثيإ 
ةدايزب ماع 2016  لـالخ  ًاـيرتم  ًاـنط  ىلإ 6,661,945  ماـع 2015  يف  ًاـيرتم  ًاـنط  نم 6,124,940  ةـيواميكورتبلا 

ماع 2016. يف  ًايرتم  ًانط  ةيواميكورتبلا 4,901,268  تاجتنملا  تارداص  ةميق  تغلب  نيح  يف  اهرادقم 8.8 ،%

ةيواميكورتبلا2.4.12.4.1.. ةيواميكورتبلا تاجتنملا   تاجتنملا تارداصو   تارداصو جاتنإ   جاتنإ
( يرتم نط  )

جتنملا جتنملا عون   عون
2015201520162016

جاتنإلا تارداصلاجاتنإلا جاتنإلاتارداصلا تارداصلاجاتنإلا تارداصلا
عومجملا 6,124,940عومجملا        4,362,692        6,661,945        4,901,268        

1,118,333اينومأ        11,900        1,116,435        21,701        

ايرويلا 1,918,211دامس         1,899,524        1,916,808        1,832,626        

نيليثيا 2,112,403يلوب         1,750,951        2,412,249        2,101,397        

نيلبورب 975,993يلوب         700,316        1,216,452        945,544        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  ردصملا :   : ردصملا

ةيواميكورتبلا2.4.22.4.2.. ةيواميكورتبلا تاجتنملل   تاجتنملل ةيلحملا   ةيلحملا تاعيبملا   تاعيبملا
( يرتم نط  )

جتنملا جتنملا عون   20132013201420142015201520162016عون
عومجملا 306,937عومجملا        296,555        464,245        495,865        

ايرويلا 28,171دامس         25,466        31,065        31,565        

نيليثيا 153,136يلوب         163,946        268,212        293,799        

نيلبورب 125,630يلوب         107,143        164,967        170,500        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  ردصملا :   : ردصملا

ةيواميكورتبلا2.4.32.4.3.. ةيواميكورتبلا تاجتنملا   تاجتنملا تارداص   تارداص راعسأ   راعسأ
( يرتم نط  رالود /  )

جتنملا جتنملا عون   20132013201420142015201520162016عون
514اينومأ        498        389        293        

ايرويلا 334دامس         330        277        207        

نيليثيا 1,576يلوب         1,602        1,295        1,186        

نيلبورب 1,539يلوب         1,569        1,177        1,044        

كوندأ ةينطولا -  يبظوبأ  لورتب  ةكرش  ردصملا :   : ردصملا
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هايملاو هايملاو ءابرهكلا   ءابرهكلا . . 2.52.5

هايملاو..2.5.12.5.1.. هايملاو ءابرهكلا   ءابرهكلا طاشن   طاشن تاءاصحإ   تاءاصحإ مهأ   مهأ

تارشؤملا 20162016*201020102014201420152015تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  2.5يلامجإلا         2.5        3.8        4.5        

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  5.0يلامجإلا         5.0        5.9        6.2        

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  4.6يلحملا         3.6        5.5        6.4        

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  2.0يلامجإلا         0.8        1.3        1.6        

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 2,176تاضيوعت         2,417        2,370        2,507        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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ءانبلاو ءانبلاو دييشتلا   دييشتلا . . 2.62.6
ةدايز يف  مهاست  يتلا  تاعاطقلا  مهأ  نم  هنوكل  يراقعلا  عاطقلاب  اصاخ  امامتها  يبظوبأ  ةرامإ  ةـموكح  تلوأ 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  مادتسم  ومن  رفوتو  ةرامإلل  يداصتقالا  طاشنلا  ومن 

ذنم ةرامإلا  يف  لـصاحلا  يراـقعلا  روطتلا  معدـت  ةروطتم  ةـيتحت  ةـينب  ريفوت  نم  دـبال  ناـك  قلطنملا ، اذـه  نمو 
ةيلبقتسملا ومنلا  تاعاطق  معدو  ريوطت  يف  لاعف  مهاسمك  ءانبلاو " دييـشتلا   " طاشن رهظي  انهو  تاونس ،

.ةفدهتسملا

ةيحايـسلا ةـيمنتلا  معدـت  ةدـيدج  ةيحايـس  تاعجتنمو  قدانف  دييـشت  ىلإ  ةـجاح  كانه  لاثملا ، لـيبس  ىلعو 
يلاـمجإلا يلحملا  جـتانلل  ةـيلوألا  تاريدـقتلا  بـسح  ةبـسنب 12.6 % ءانبلاو " دييـشتلا   " طاـشن مهاـس  .ةراـمإلل 

ماع 2015. لالخ  عم 11.4 % ةنراقملاب  ماعل 2016 

لالخ ةرداصلا  ةيراجتو ) ةينكس  ةينكـس ، ةينكـسلا (  ينابملا  صخر  ددع  نأ  ىلإ  ءانبلا  صخر  تاءاصحإ  ريـشتو 
ماع 2016 لالخ  ةينكسلا  ريغ  ةينبألل  ةصخر  رادصإ 1,162  مت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .ةـصخر  غلب 5,858  ماع 2016 

صخرلا ددـع  يلاـمجإ  نـم  % 11.7 ديدـجلا ةـينبألا  صخر  تلكـشو  ماـع 2015  يف  ةــصخر  عم 1,323  ةـنراقملاب 
ماع 2016. لالخ  ةرداصلا 

ءانبلاو2.6.12.6.1.. ءانبلاو دييشتلا   دييشتلا تاءاصحإ   تاءاصحإ مهأ   مهأ

تارشؤملا 20162016*201020102014201420152015تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  12.2يلامجإلا         8.7        11.4        12.6        

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  24.1يلامجإلا         17.7        17.6        17.4        

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  24.4يلحملا         19.4        25.0        27.6        

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.71يلامجإلا         0.46        0.58        0.66        

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 23,638تاضيوعت         29,758        30,325        31,518        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 
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..2.6.22.6.220102010 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلا   عونلا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ةصخرلا ةصخرلا عون   يبظوبأعون يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 7,268عومجملا        3,377        887        

ديدج 2,066ءانب         1,029        140        

صخرلل ليدعت  وأ  642ديدجت         599        80        

ةمئاق نابم  ىلع  1,872تافاضإ         982        429        

نابم نييزتو  2,028نيسحت         558        188        

ةتقؤم 279صخر         13        7        

107مده        187        23        

274ىرخأ        9        20        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.32.6.320132013 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلا   عونلا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ةصخرلا ةصخرلا عون   يبظوبأعون يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 15,634عومجملا        4,479        790        

ديدج 1,456ءانب         818        120        

صخرلل ليدعت  وأ  5,573ديدجت         94        61        

ةمئاق نابم  ىلع  2,582تافاضإ         2,923        352        

نابم نييزتو  4,053نيسحت         399        43        

ةتقؤم 976صخر         6        5        

252مده        226        18        

742ىرخأ        13        191        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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..2.6.42.6.420142014 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلا   عونلا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ةصخرلا ةصخرلا عون   يبظوبأعون يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 18,065عومجملا        4,615        601        

ديدج 1,350ءانب         825        291        

صخرلل ليدعت  وأ  5,124ديدجت         86        34        

ةمئاق نابم  ىلع  2,662تافاضإ         3,020        5        

نابم نييزتو  4,414نيسحت         426        79        

ةتقؤم 1,010صخر         3        0        

217مده        249        22        

3,288ىرخأ        6        170        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.52.6.520152015 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلا   عونلا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ةصخرلا ةصخرلا عون   يبظوبأعون يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 19,830عومجملا        4,292        5,011        

ديدج 1,322ءانب         1,295        304        

صخرلل ليدعت  وأ  5,813ديدجت         190        5        

ةمئاق نابم  ىلع  2,823تافاضإ         608        38        

نابم نييزتو  4,054نيسحت         1,925        67        

ةتقؤم 1,035صخر         0        308        

237مده        197        10        

4,546ىرخأ        77        4,279        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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..2.6.62.6.620162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلا   عونلا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ةصخرلا ةصخرلا عون   يبظوبأعون يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 19,155عومجملا        3,238        6,909        

ديدج 1,972ءانب         1,243        224        

صخرلل ليدعت  وأ  6,904ديدجت         984        9        

ةمئاق نابم  ىلع  2,900تافاضإ         467        214        

نابم نييزتو  1,959نيسحت         346        44        

ةتقؤم 50صخر         0        308        

194مده        170        13        

5,176ىرخأ        28        6,097        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةقطنمو  يبظوبأ  ةقطنم  تايدلب  ةيدلبلا -  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.72.6.720102010 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ىنبملا   ىنبملا مادختسا   مادختسا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ىنبملا ىنبملا مادختسا   يبظوبأمادختسا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 7,268عومجملا        3,377        887        

4,473ةينكس        2,422        653        

968ةيراجت        313        75        

638ةيعانص        196        100        

ةماع 3قفارم         84        34        

80ةيعارز        56        24        

ةيراجتو 6ةينكس         193        0        

ةتقؤم 279صخر         0        0        

821ىرخأ        113        1        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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..2.6.82.6.820132013 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ىنبملا   ىنبملا مادختسا   مادختسا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ىنبملا ىنبملا مادختسا   يبظوبأمادختسا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 15,634عومجملا        4,479        790        

8,416ةينكس        3,599        447        

2,139ةيراجت        332        101        

1,044ةيعانص        175        34        

ةماع 2,800قفارم         221        100        

0ةيعارز        66        86        

ةيراجت 1,111ةينكس         0        0        

ةتقؤم 0صخر         29        0        

124ىرخأ        57        22        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.92.6.920142014 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ىنبملا   ىنبملا مادختسا   مادختسا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ىنبملا ىنبملا مادختسا   يبظوبأمادختسا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 18,065عومجملا        4,615        601        

10,413ةينكس        3,493        406        

2,753ةيراجت        615        23        

1,013ةيعانص        55        68        

ةماع 639قفارم         212        68        

52ةيعارز        55        18        

ةيراجتو 1,217ةينكس         0        0        

1,978ىرخأ        185        18        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

87  || يبظوبأ 2017  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



..2.6.102.6.1020152015 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ىنبملا   ىنبملا مادختسا   مادختسا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ىنبملا ىنبملا مادختسا   يبظوبأمادختسا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 19,830عومجملا        4,292        5,011        

10,953ةينكس        3,122        2,947        

2,782ةيراجت        460        261        

1,487ةيعانص        111        581        

ةماع 1,003قفارم         182        558        

92ةيعارز        41        125        

ةيراجتو 1,089ةينكس         159        0        

2,424ىرخأ        217        539        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.112.6.1120162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو ىنبملا   ىنبملا مادختسا   مادختسا بسح   بسح ةرداصلا   ةرداصلا صخرلا   صخرلا ددع   ددع

ىنبملا ىنبملا مادختسا   يبظوبأمادختسا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم
عومجملا 19,155عومجملا        3,238        6,909        

10,714ةينكس        2,853        4,262        

1,959ةيراجت        93        394        

1,357ةيعانص        37        861        

ةماع 750قفارم         85        648        

89ةيعارز        38        130        

ةيراجتو 1,174ةينكس         0        0        

3,112ىرخأ        132        614        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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مادختساو2.6.122.6.12.. مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20102010 ىنبملا ، ، ىنبملا

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 2,066عومجملا                 1,872                 

1,831ةينكس                 1,477                 

105ةيراجت                 272                 

128ةيعانص                 118                 

ةماع 0قفارم                  2                 

ةيراجتو 2ةينكس                  3                 

يبظوبأ ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

مادختساو2.6.132.6.13.. مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20132013 ىنبملا ، ، ىنبملا

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 1,456عومجملا                 2,582                 

1,041ةينكس                 2,125                 

37ةيراجت                 34                 

88ةيعانص                 252                 

5ةيعارز                 32                 

ةماع 0قفارم                  1                 

285ىرخآ                 138                 

يبظوبأ ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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مادختساو2.6.142.6.14.. مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20142014 ىنبملا ، ، ىنبملا

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 1,350عومجملا                 2,662                 

883ةينكس                 2,172                 

69ةيراجت                 161                 

73ةيعانص                 160                 

5ةيعارز                 7                 

ةماع 89قفارم                  67                 

ةيراجتو 44ةينكس                  47                 

187ىرخأ                 48                 

يبظوبأ ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

مادختساو2.6.152.6.15.. مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20152015 ىنبملا ، ، ىنبملا

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 1,322عومجملا                 2,823                 

963ةينكس                 2,170                 

36ةيراجت                 69                 

93ةيعانص                 358                 

1ةيعارز                 22                 

ةماع 127قفارم                  94                 

ةيراجتو 101ةينكس                  85                 

1ىرخأ                 25                 

يبظوبأ ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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مادختساو2.6.162.6.16.. مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20162016 ىنبملا ، ، ىنبملا

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 1,972عومجملا                 2,900                 

1,576ةينكس                 2,337                 

51ةيراجت                 77                 

102ةيعانص                 312                 

19ةيعارز                 24                 

ةماع 128قفارم                  71                 

ةيراجتو 95ةينكس                  68                 

1ىرخأ                 11                 

يبظوبأ ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.172.6.17،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح نيعلا   نيعلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20102010

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 1,029عومجملا                 982                 

811ةينكس                 562                 

39ةيراجت                 215                 

69ةيعانص                 86                 

ةماع 28قفارم                  45                 

3ةيعارز                 44                 

ةيراجتو 79ةينكس                  30                 

نيعلا ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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..2.6.182.6.18،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح نيعلا   نيعلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20132013

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 818عومجملا                 2,923                 

667ةينكس                 2,519                 

25ةيراجت                 115                 

13ةيعانص                 117                 

ةماع 37قفارم                  125                 

29ةيعارز                 32                 

47ىرخآ                 15                 

نيعلا ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.192.6.19،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح نيعلا   نيعلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20142014

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 825عومجملا                 3,020                 

607ةينكس                 2,527                 

44ةيراجت                 237                 

3ةيعانص                 47                 

22ةيعارز                 28                 

ةماع 34قفارم                  128                 

115ىرخأ                 53                 

نيعلا ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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..2.6.202.6.20،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح نيعلا   نيعلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20152015

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 1,295عومجملا                 608                 

948ةينكس                 518                 

50ةيراجت                 6                 

29ةيعانص                 10                 

ةماع 45قفارم                  38                 

4ةيعارز                 19                 

ةيراجت 52ةينكس                  2                 

167ىرخأ                 15                 

نيعلا ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.212.6.21،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح نيعلا   نيعلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20162016

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 1,243عومجملا                 467                 

1,048ةينكس                 418                 

40ةيراجت                 5                 

15ةيعانص                 5                 

ةماع 39قفارم                  17                 

4ةيعارز                 12                 

97ىرخأ                 10                 

نيعلا ةنيدم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.222.6.22،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح ةرفظلا   ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20102010

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 140عومجملا                 429                 

82ةينكس                 325                 

6ةيراجت                 58                 

39ةيعانص                 37                 

ةماع 10قفارم                  9                 

3ةيعارز                 0                 

ةرفظلا ةقطنم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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..2.6.232.6.23،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح ةرفظلا   ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20132013

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 120عومجملا                 352                 

59ةينكس                 217                 

25ةيراجت                 28                 

4ةيعانص                 9                 

ةماع 22قفارم                  15                 

2ةيعارز                 77                 

8ىرخآ                 6                 

ةرفظلا ةقطنم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.242.6.24،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح ةرفظلا   ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20142014

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 291عومجملا                 5                 

201ةينكس                 4                 

6ةيراجت                 0                 

28ةيعانص                 1                 

14ةيعارز                 0                 

ةماع 36قفارم                  0                 

6ىرخآ                 0                 

ةرفظلا ةقطنم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا

..2.6.252.6.25،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح ةرفظلا   ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20152015

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 304عومجملا                 38                 

196ةينكس                 32                 

18ةيراجت                 1                 

22ةيعانص                 3                 

15ةيعارز                 0                 

ةماع 32قفارم                  2                 

21ىرخآ                 0                 

ةرفظلا ةقطنم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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..2.6.262.6.26،، ىنبملا ىنبملا مادختساو   مادختساو ةصخرلا   ةصخرلا عون   عون بسح   بسح ةرفظلا   ةرفظلا ةقطنم   ةقطنم يفيف   ةرداصلا   ةرداصلا ءانبلا   ءانبلا صخر   صخر ددع   ددع
20162016

ىنبملا ىنبملا مادختسا   مادختسا
ةصخرلا ةصخرلا عون   عون

ديدج ديدج ءانب   تافاضإءانب تافاضإ
عومجملا 224عومجملا                 214                 

125ةينكس                 191                 

6ةيراجت                 6                 

28ةيعانص                 6                 

5ةيعارز                 8                 

ةماع 18قفارم                  3                 

42ىرخآ                 0                 

ةرفظلا ةقطنم  ةيدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
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لقنلا لقنلا . . 2.72.7
ةيناكملاو ةـينامزلا  ةـطقنلا  داجيإ  يف  ةـلاعف  ةـمهاسم  اـهل  يتلا  ةروطتملا  تاعانـصلا  مهأ  نم  لـقنلا  ربتعي 

ةينبلا يف  مهألا  رـصنعلا  لكـشيو  ةـيمنتلا  ةـيلمع  يف  ايـسيئر  ارود  لـقنلا  بعلي  كلذـلو  تامدـخلاو ، علـسلل 
.داصتقالل ةيتحتلا 

دراوملل لثمألا  لالغتسالا  يف  مهاسي  امم  تامدخلاو ، ةعلسلا  مامأ  قوسلا  عيسوت  متي  لقنلا  قيرط  لالخ  نم 
لقن لئاسو  راكتبا  ىلإ  ىّدأ  ام  ًاديازتم ، ًامامتها  لقنلا  طاشن  يبظوبأ  ةموكح  تلوأ  كلذلو  .ةـيداملاو  ةيرـشبلا 

ةدوجوملا ةـيتحتلا  ةـينبلا  ثيدـحتب  كلذو  ةراـمإلا ، يف  يداـصتقالاو  يراـضحلاو  ينارمعلا  رّوطتلا  بكاوت  ةدـيدج 
.ةيملاعلا قاوسألاو  ةرامإلا  ءاجرأ  ىّتش  نيب  طبرلا  لئاسو  نيسحت  نمضي  امب 

يف هتمهاـسم  ةداـيز  يف  مـهم  ًارود  لـقنلا  طاـشنل  ةـيتحتلا  ةـينبلا  يف  ةرمتـسملا  تارامثتــسالا  تـبعل  دـقو 
فلأ ةـنراقم ب 195  ةـلحر ، فلأ  لداعي 194  اـم  ماع 2016  لالخ  تارئاطلا  ةـكرح  تغلب.يلاـمجإلا  يلحملا  جـتانلا 

نويلم لداعي 25  اـم  ماع 2016  لالخ  نيرفاـسملا  ددـع  غلبو  هرادـقم 0.15 % ضافخناب  ماع 2015 ، لالخ  ةـلحر 
ماعب 2015. ةنراقم  اهرادقم 5.4 % ةدايزب  رفاسم ،

نيزختلاو2.7.12.7.1.. نيزختلاو لقنلا   لقنلا تاءاصحإ   تاءاصحإ مهأ   مهأ

تارشؤملا 20162016*201020102014201420152015تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  3.1يلامجإلا         3.8        4.8        5.5        

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  6.2يلامجإلا         7.6        7.3        7.6        

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  5.3يلحملا         6.6        8.8        10.1        

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  1.8يلامجإلا         2.4        3.2        3.6        

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 6,934تاضيوعت         10,955        11,915        12,925        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

دوقولا2.7.22.7.2.. دوقولا كالهتسا   كالهتسا تارشؤم   تارشؤم

تارشؤملا 20132013201420142015201520162016تارشؤملا
رعس  ) ةمدخلا تاطحمب  لزيدلا  دوقو  رعس 

( مهردلاب 2.35رتللا         2.35        2.35        1.68        

رتللا رعس   ) ةمدخلا تاطحمب  نيلوزاجلا  رعس 
*( 1.61مهردلاب        1.61        1.68        1.64        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةمدخلا تاطحمب  سلب ) يإ   ) نيلوزاجلا رعس  * 
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..2.7.32.7.320152015 ةيجراخلا ، ، ةيجراخلا قرطلا   قرطلا تافصاومو   تافصاومو لاوطأ   لاوطأ
( رتموليك )

قرطلا قرطلا لاوطأ   لاوطأ
ةقطنملا ةقطنملا

يبظوبأ نيعلايبظوبأ ةرفظلانيعلا عومجملاةرفظلا عومجملا
2x ةراح 1286.2        493.7        182.9        962.8        

2x ةراح  2192.4        335.7        614.4        1,142.5        

2x ةراح  388.5        166.9        84.4        339.8        

2x ةراح  4175.2        40.8        1.5        217.5        

2x ةراح  545.7        0.0        0.0        45.7        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ،  ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد  : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  ريغ  قيرطلا  لوط  ةظحالم :

..2.7.42.7.420162016 ةيجراخلا ، ، ةيجراخلا قرطلا   قرطلا تافصاومو   تافصاومو لاوطأ   لاوطأ
( رتموليك )

قرطلا قرطلا لاوطأ   لاوطأ
ةقطنملا ةقطنملا

يبظوبأ نيعلايبظوبأ ةرفظلانيعلا عومجملاةرفظلا عومجملا
2x ةراح 1301.7        513.1        111.2        926.0        

2x ةراح  2192.4        328.9        692.7        1,214.0        

2x ةراح  388.5        149.2        80.0        317.7        

2x ةراح  4237.2        48.8        0.0        286.0        

2x ةراح  545.7        0.0        0.0        45.7        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  ريغ  قيرطلا  لوط  ةظحالم :

ةيلخادلا2.7.52.7.5.. ةيلخادلا قرطلا   قرطلا لاوطأ   لاوطأ
( رتموليك )

ةقطنملا 20122012201320132014201420152015ةقطنملا
عومجملا 16,825عومجملا        18,539        18,697        18,965        

يبظوبأ 13,164ةقطنم         13,184        *13,200        13,528        

نيعلا 2,053ةقطنم         2,053        2,115        2,115        

ةرفظلا 1,608ةقطنملا         3,302        3,382        3,322        

ةرفظلا ةقطنمو  نيعلا  ةنيدمو  يبظوبأ  ةنيدم  تايدلب  لقنلاو ، ةيدلبلا  نوؤشلا  ةرئاد   : ردصملا
تاراحلا ددعب  بورضم  قيرطلا  لوط  ةظحالم :

ةيلوأ تاريدقت  * 
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رهشلاو2.7.62.7.6.. رهشلاو راطملا   راطملا بسح   بسح تارئاطلا   تارئاطلا ةكرح   ةكرح

رهشلا رهشلا // راطملا 20132013201420142015201520162016راطملا
* يلودلا يلودلا يبظوبأ   يبظوبأ راطم   166,784راطم        186,207        169,989        168,535        

13,351رياني        14,905        14,117        14,233        

12,596رياربف        14,058        12,807        13,092        

13,636سرام        15,333        14,414        14,117        

13,082ليربإ        15,056        13,982        13,718        

13,495ويام        15,790        14,447        14,137        

13,207وينوي        15,492        14,117        13,538        

13,905ويلوي        15,400        14,689        14,478        

14,130سطسغأ        15,672        14,964        14,681        

14,471ربمتبس        15,747        14,130        14,201        

14,733ربوتكأ        16,146        14,304        14,402        

14,953ربمفون        15,922        13,753        13,853        

15,225ربمسيد        16,686        14,265        14,085        

يلودلا يلودلا نيعلا   نيعلا راطم   3,147راطم        26,993        24,579        25,749        

371رياني        3,304        1,534        2,069        

264رياربف        3,423        2,019        2,082        

256سرام        2,523        2,376        1,634        

229ليربإ        2,887        2,749        2,640        

196ويام        2,329        2,884        2,086        

221وينوي        2,464        2,420        2,291        

190ويلوي        2,406        2,038        1,982        

239سطسغأ        3,376        2,118        2,391        

292ربمتبس        2,578        1,656        2,550        

264ربوتكأ        341        1,435        2,193        

280ربمفون        485        1,575        1,728        

345ربمسيد        877        1,775        2,103        

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ماع 2010 نم  صاخلا  ناريطلل  نيطبلا  راطم  تانايب  لمشت  يلودلا  يبظوبأ  راطم  تانايب  * 
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ةنوحشملا2.7.72.7.7.. ةنوحشملا عئاضبلا   عئاضبلا تايمكو   تايمكو باكرلا   باكرلا ددعو   ددعو راطملا   راطملا بسح   بسح يوجلا   يوجلا لقنلا   لقنلا ةكرح   ةكرح

نايبلا 20132013201420142015201520162016نايبلا
* يلودلا يلودلا يبظوبأ   يبظوبأ راطم   راطم

تارئاطلا 166,784ةكرح         186,207        169,989        168,535        

:: نيرفاسملا نيرفاسملا ددع   ددع

8,084,348نومداق        9,797,879        11,564,563        12,139,014        

8,117,861نورداغم        9,782,403        11,558,557        12,213,371        

324,107نورباع        284,845        163,512        129,734        

(:(: نطنط عئاضبلا (  (  عئاضبلا لقن   لقن ةكرح   ةكرح

373,100دراو        431,138        458,565        445,860        

333,360رداص        365,927        368,898        354,007        

(:(: نطنط  ) ) دورطلا دورطلا ةكرح   ةكرح

2,011دراو        3,093        3,975        5,433        

4,029رداص        5,907        6,113        7,847        

يلودلا يلودلا نيعلا   نيعلا راطم   راطم

تارئاطلا 3,147ةكرح         26,993        24,579        25,749        

:: نيرفاسملا نيرفاسملا ددع   ددع

23,729نومداق        22,718        25,992        34,579        

20,378نورداغم        19,652        23,746        30,640        

31,250نورباع        27,179        11,443        31,460        

(:(: نطنط عئاضبلا (  (  عئاضبلا لقن   لقن ةكرح   ةكرح

95دراو        150        217        156        

332رداص        121        868        440        

(:(: نطنط  ) ) دورطلا دورطلا ةكرح   ةكرح

0دراو        0        0        0        

0رداص        0        0        0        

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ماع 2010 نم  صاخلا  ناريطلل  نيطبلا  راطم  تانايب  لمشت  يلودلا  يبظوبأ  راطم  تانايب  * 
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ميلقإلا2.7.82.7.8.. ميلقإلا بسح   بسح ةغرفملا   ةغرفملا ةيوجلا   ةيوجلا تانحشلا   تانحشلا تايمك   تايمك
( نط ) 

20132013201420142015201520162016
عومجملا 373,100عومجملا        431,138        458,565        445,860        

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  10,033لود         11,053        9,787        8,848        

ىرخألا ةيبرعلا  9,068لودلا         9,700        12,453        14,902        

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 170,280ايسآ        205,844        230,672        221,265        

139,128ابوروأ        146,676        152,066        145,484        

ةيلامشلا 10,661اكيرمأ         17,893        20,102        16,511        

ةينيتاللا 2,098اكيرمأ         5,005        3,487        3,528        

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 13,731ايقيرفأ        17,031        16,611        15,965        

18,101ايلارتسأ        17,850        13,387        19,356        

0ىرخأ        86        0        0        

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
تارئاطلا تاعدوتسمو  ةيسامولبدلا  دورطلاو  باكرلا  ةعتمأ  تانايبلا  هذه  ينثتست  ةظحالم :

..2.7.92.7.9(( ميلقإلا ميلقإلا  ) ) ةهجولا ةهجولا بسح   بسح ًاوج   ًاوج ةنوحشملا   ةنوحشملا عئاضبلا   عئاضبلا تايمك   تايمك
( نط ) 

ميلقإلا 20132013201420142015201520162016ميلقإلا
عومجملا 333,360عومجملا        365,927        368,898        354,007        

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  42,838لود         45,286        43,114        40,565        

ىرخألا ةيبرعلا  30,278لودلا         15,058        14,096        17,191        

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 82,780ايسآ        106,273        116,876        115,902        

121,997ابوروأ        139,020        137,790        131,218        

ةيلامشلا 8,677اكيرمأ         16,737        15,329        14,000        

ةينيتاللا 1,406اكيرمأ         2,129        1,797        1,801        

( ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب   ) 30,520ايقيرفأ        28,427        28,043        21,541        

14,862ايلارتسأ        12,975        11,853        11,790        

2ىرخأ        22        0        0        

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
تارئاطلا تاعدوتسمو  ةيسامولبدلا  دورطلاو  باكرلا  ةعتمأ  تانايبلا  هذه  ينثتست  ةظحالم :
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ةرداغملا2.7.102.7.10.. ةرداغملا ميلقإ   ميلقإ بسح   بسح نومداقلا   نومداقلا

ميلقإلا 20132013201420142015201520162016ميلقإلا
عومجملا 8,084,348عومجملا        9,797,879        11,564,563        12,139,014        

نواعتلا سلجم  لود 
1,393,432يجيلخلا        1,652,283        1,753,222        1,805,190        

ىرخألا ةيبرعلا  668,493لودلا         574,004        686,811        707,983        

لودلا ءانثتساب   ) ايسآ
( 3,068,958ةيبرعلا        4,009,320        4,839,961        5,114,609        

1,998,770ابوروأ        2,324,205        2,825,223        2,852,072        

ةيلامشلا 325,987اكيرمأ         471,701        537,486        635,293        

ةينيتاللا 25,856اكيرمأ         75,213        72,579        89,781        

لودلا ءانثتساب   ) ايقيرفأ
( 245,563ةيبرعلا        270,162        313,222        318,721        

357,289ايلارتسأ        418,283        532,518        610,998        

0ىرخأ        2,708        3,541        4,367        

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ةلحرلا سفن  ىلع  مهتايرفس  اولصاو  نيذلا  نيرفاسملا  تانايبلا  هذه  ينثتست  ةظحالم :
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لوصولا2.7.112.7.11.. لوصولا ميلقإ   ميلقإ بسح   بسح نورداغملا   نورداغملا

ميلقإلا 20132013201420142015201520162016ميلقإلا
عومجملا 8,117,861عومجملا        9,782,403        11,558,557        12,213,371        

نواعتلا سلجم  لود 
1,466,907يجيلخلا        1,723,745        1,839,812        1,909,195        

ىرخألا ةيبرعلا  654,398لودلا         559,548        675,768        708,865        

لودلا ءانثتساب   ) ايسآ
( 3,055,784ةيبرعلا        3,942,482        4,628,598        4,956,530        

2,018,599ابوروأ        2,359,144        2,917,315        2,947,608        

ةيلامشلا 331,795اكيرمأ         478,396        598,668        691,663        

ةينيتاللا 29,734اكيرمأ         76,390        76,815        90,026        

لودلا ءانثتساب   ) ايقيرفأ
( 232,746ةيبرعلا        242,117        289,595        301,343        

327,898ايلارتسأ        397,766        528,297        603,853        

0ىرخأ        2,815        3,689        4,288        

تاراطملل يبظوبأ  ةكرش   : ردصملا
ةلحرلا سفن  ىلع  مهتايرفس  اولصاو  نيذلا  نيرفاسملا  تانايبلا  هذه  ينثتست  ةظحالم :
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رخاوبلاو2.7.122.7.12.. رخاوبلاو عئاضبلا   عئاضبلا ةكرحل   ةكرحل ةيئاصحإلا   ةيئاصحإلا تارشؤملا   تارشؤملا زربأ   زربأ

نايبلا 20132013201420142015201520162016نايبلا
نفسلا نفسلا ددع   35,770ددع        40,762        41,645        42,306        

* ةيطمنلا ةيطمنلا تايواحلا   تايواحلا ددع   ددع

عومجملا 901,722عومجملا        1,137,679        1,504,293        1,531,384        

445,228غيرفت        568,477        751,745        761,780        

456,494ليمحت        569,202        752,548        769,604        

(( يرتملا يرتملا نطلاب   نطلاب  ) ) ةماعلا ةماعلا عئاضبلا   عئاضبلا

عومجملا 9,356,545عومجملا        12,804,248        15,292,840        17,825,624        

8,650,805غيرفت        11,901,968        14,339,966        16,731,767        

705,740ليمحت        902,280        952,874        1,093,857        

تابكرملا تابكرملا ددع   ددع

عومجملا 90,191عومجملا        106,071        134,272        119,758        

88,933غيرفت        105,836        120,551        105,147        

1,258ليمحت        235        13,721        14,611        

يبظوبأ ئناوم   : ردصملا
مدق ةيطمنلا (20 ) ةيواحلا  يواست  * 

دياز2.7.132.7.13.. دياز ءانيم   ءانيم يفيف   نفسلا   نفسلا نارود   نارود

نايبلا 20132013201420142015201520162016نايبلا
نفسلا 1,886ددع         1,023        858        979        

( ةعاس  ) نارودلا ةدم  270045:22يلامجإ         257565:44        225601:42        258150:23        

نارودلا 2:25لدعم         1:26        1:56        1:42        

ةنيفسلا فقوت  ةدم  يلامجا 
( ةعاس )273817:22        261683:44        229031:42        262070:23        

( يرتملا نطلاب   ) ةيلكلا 28,878,968ةلومحلا         30,133,143        18,272,313        19,397,935        

يبظوبأ ئناوم   : ردصملا

103  || يبظوبأ 2017  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ميلقإلا2.7.142.7.14.. ميلقإلا بسح   بسح ةرداصلاو   ةرداصلاو ةدراولا   ةدراولا ةيطمنلا   ةيطمنلا تايواحلا   تايواحلا عيزوت   عيزوت

ميلقإلا ميلقإلا
2015201520162016

دراولا رداصلادراولا دراولارداصلا رداصلادراولا رداصلا
عومجملا 751,745عومجملا        752,548        761,780        769,604        

* ةدحتملا ةيبرعلا  515,380تارامإلا         372,629        530,134        407,218        

ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  67,086لود         20,495        76,727        22,673        

نواعتلا سلجم  لود  ادع   ) طسوألا قرشلا 
( 22,176يجيلخلا        1,103        37,963        11,688        

ةيدنهلا ةراقلا  17,625هبش         23,417        9,154        26,873        

ايسآ قرش  19,935بونج         60,073        17,864        83,556        

ىصقألا 44,662قرشلا         239,374        53,709        193,575        

ايقيرفأ 7,742لامش         5,718        3,727        7,777        

ايقيرفأ 0بونج         11        28        0        

ايقيرفأ 661قرش         4,585        4,569        2,420        

ايقيرفأ 0برغ         717        2        0        

ابوروأ 200برغ         9        399        3        

طسوتملا رحبلا  56,184ميلقإ         8,209        24,134        7,677        

0ايفاندنكسإ        0        38        0        

ةيقرشلا 0ابوروأ         0        360        0        

ةيلامشلا 22اكيرمأ         0        364        0        

52يبيراكلا        0        0        0        

ىطسولا 0اكيرمأ         0        0        0        

ةينيتاللا 2اكيرمأ         0        40        407        

18ايلارتسأ        0        5        10        

0ىرخأ        16,208        2,563        5,727        

يبظوبأ ئناوم  ردصملا :   : ردصملا
ىرخألا تارامإلا  نم  ةدراولا  ةيطمنلا  تايواحلا  * 
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ديربلا2.7.152.7.15.. ديربلا قيدانصو   قيدانصو بتاكم   بتاكم ددع   ددع

نايبلا 20162016*20152015*2013201320142014نايبلا
ديربلا بتاكم  34ددع         35        34        35        

ةيصوصخلا قيدانصلا  38,058ددع         45,379        144,979        159,913        

ديربلا قيدانص  53,284ددع         59,413        167        110        

تارامإلا ديرب   : ردصملا
( ميلستو مالتسا  تاكرشلاو ( ةيدرفلا  ديربلا  قيدانص  كلذ  يف  امب  ةصاخلا  ديربلا  قيدانص  ددع  * 

( طقف مالتسا  ةماعلل (  ديربلا  قيدانص  ددع  * 

عونلا2.7.162.7.16.. عونلا بسح   بسح ةيديربلا   ةيديربلا دورطلاو   دورطلاو لئاسرلا   لئاسرلا ةكرح   ةكرح

ةيديربلا ةيديربلا ةكرحلا   20132013201420142015201520162016ةكرحلا
ةلجسملا ةلجسملا لئاسرلا   لئاسرلا

989,932ةيلخادلا        1,239,289        1,317,036        1,023,088        

ةرداصلا 59,800ةيجراخلا         76,948        73,229        65,189        

ةدراولا 166,230ةيجراخلا         208,352        225,020        254,011        

دورطلا دورطلا

648ةيلخادلا        229        936        735        

ةرداصلا 44,597ةيجراخلا         45,403        47,989        45,493        

ةدراولا 30,851ةيجراخلا         32,686        33,449        33,922        

زاتمملا زاتمملا ديربلا   ديربلا

10,451ةيلخادلا        13,886        17,973        18,874        

ةرداصلا 58,026ةيجراخلا         61,159        61,508        62,570        

ةدراولا 68,888ةيجراخلا         66,478        63,352        57,006        

تارامإلا ديرب   : ردصملا

105  || يبظوبأ 2017  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



تالاصتالاو تالاصتالاو تامولعملا   تامولعملا ةينقت   ةينقت . . 2.82.8
( تالاصتالاو تامولعملا  ةينقت   ) طاشن اهب  ىظحي  يتلا  ةديازتملا  ةيمهألل  ًارظنو  ةينقتلا ، ةروثلا  ةـبكاوم  ةـيغب 

ةينبلا يف  ةيمنتلا  دوهج  عفدل  ةحومط  ةينطو  ةيجيتارتسا  يبظوبأ  ةموكح  تقلطأ  ةايحلا ، تالاجم  ةفاك  يف 
.ةروطتملا تاينقتلا  عاطق  يف  يبنجألاو  يلحملا  رامثتسالا  عيجشتو  تالاصتالاو ، تامولعملا  ةينقتل  ةيتحتلا 

، ةاـيحلا تـالاجم  ةـفاك  يف  تـالاصتالاو " تاـمولعملا  ةـينقت   " طاـشن اـهب  ىظحي  يتـلا  ةدـيازتملا  ةـيمهألل  ًارظنو 
يف ةـمهملا  تـالاصتالاو  تاـمولعملا  ةـينقت  تارـشؤمو  تاءاـصحإ  رـشن  ىلع  يبظوبأ  ءاـصحإلا –  زكرم  صرحي 

.يبظوبأ ةرامإ 

غلب يبظوبأ  ةرامإ  يف  ناكـسلا  نم  لكل 100  ةـتباثلا  تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  ددـع  نأ  ىلإ  تانايبلا  ريـشتو 
ماع 2016. لالخ  ناكسلا 15  نم  لكل 100  تباثلا  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددع  غلبو  ، 12

تالاصتالاو2.8.12.8.1.. تالاصتالاو تامولعملا   تامولعملا ةينقت   ةينقت تاءاصحإ   تاءاصحإ مهأ   مهأ

تارشؤملا 20162016  *201020102014201420152015تارشؤملا
يلحملا جتانلا  نم  ةبسنك  طاشنلا  ةصح 

 )%( ةيراجلا راعسألاب  2.9يلامجإلا         2.1        2.7        3.0        

يلحملا جتانلا  نم  طاشنلا %(  ةصح 
( ةيراجلا راعسألاب  يطفنلا  ريغ  5.7يلامجإلا         4.3        4.2        4.2        

جتانلا نم  طاشنلل %(  يلامجإلا  جاتنإلا 
( ةيراجلا راعسألاب  يلامجإلا  3.9يلحملا         3.3        4.2        4.6        

يلحملا جتانلا  نم  لاملا %(  سأر  نيوكت 
( ةيراجلا راعسألاب  0.3يلامجإلا         0.2        0.4        0.4        

( مهرد نويلم   ) نيلماعلا 4,740تاضيوعت         5,161        5,518        5,736        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

تالاصتالاو2.8.22.8.2.. تالاصتالاو تامولعملا   تامولعملا ةينقت   ةينقت طاشن   طاشن تارشؤم   تارشؤم

تارشؤملا 20132013201420142015201520162016تارشؤملا
لكل ةتباثلا  تنرتنإلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 

ناكسلا نم   10012        12        12        12        

لكل تباثلا  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 
ناكسلا نم   10017        19        16        15        

لكل كرحتملا  فتاهلا  طوطخ  يكرتشم  ددع 
ناكسلا نم   100197        199        186        146        

ةيطغت مهلمشت  نيذلا  ناكسلا  ةبسن 
كرحتملا فتاهلا  100ةكبش         100        100        100        

تالاصتالا ميظنت  ةئيه   : ردصملا
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تالاصتالا2.8.32.8.3.. تالاصتالا تامدخ   تامدخ ةفرعت   ةفرعت
( رهش مهرد /  )

ةمدخلا ةمدخلا عون   عون
ةفرعتلا ةفرعتلا

2012201220132013201420142015201520162016
ةمدخ يف  كارتشالا  موسر 

ةتباثلا ةعرسلا  ةقئاف  تنرتنإلا 
( ةيناث / تيابوليك  256  ) دارفألل

149        149        149        149        69        

ةمدخ يف  كارتشالا  موسر 
ةتباثلا ةعرسلا  ةقئاف  تنرتنإلا 

512  ) تاسسؤملل
( ةيناث / تيابوليك

775        775        775        775        *306        

:: تباثلا تباثلا فتاهلا   فتاهلا طخطخ   يفيف   كارتشالا   كارتشالا موسر   موسر

15يلزنم        39        39        39        39        

50تاسسؤم        95        95        95        95        

ةمدخ كرحتملا -  فتاهلا 
 / ةقيقد  100  ) قبسملا عفدلا 

( رهش
29        30        20        20        14        

تالاصتا تالاصتالل - تارامإلا  ةسسؤم   : ردصملا
( ةيناث تياب / اجيم   4 * )

رهشلا2.8.42.8.4.. رهشلا بسح   بسح ةيمويلا   ةيمويلا ةيلحملا   ةيلحملا فحصلا   فحصلا عيزوت   عيزوت

رهشلا 20122012201320132014201420152015رهشلا
عومجملا 51,743,359عومجملا        69,342,411        69,719,493        69,828,720        

4,524,270رياني        5,861,652        5,902,735        5,938,361        

4,131,842رياربف        5,422,100        5,535,835        5,488,257        

4,426,696سرام        5,887,415        6,031,564        6,055,455        

4,298,847ليربإ        5,755,349        5,870,229        5,880,341        

4,443,820ويام        5,907,875        5,749,706        5,863,755        

4,191,211وينوي        5,647,474        5,740,256        5,810,770        

4,337,712ويلوي        5,923,055        5,634,393        5,769,277        

4,228,503سطسغأ        5,715,155        5,754,978        5,844,623        

4,214,256ربمتبس        5,790,409        5,886,588        5,795,452        

4,370,147ربوتكأ        5,757,397        5,847,008        5,819,119        

4,258,340ربمفون        5,696,540        5,837,683        5,798,872        

4,317,715ربمسيد        5,977,990        5,928,518        5,764,440        

ةيلحملا دئارجلا   : ردصملا
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قدانفلا قدانفلا . . 2.92.9
ةطراخ ىلع  ةمدقتم  زكارم  يف  ةرامإلا  عضو  ىلإ  فدـهت  ةـعونتمو  ىربك  ةيحايـس  ةرفط  يبظوبأ  ةرامإ  دهـشت 

ليعفتو طيـشنتو  ومنلا  كيرحتو  داصتقالا  عيونتو  معد  يف  ةـيمهأ  نم  عاـطقلا  اذـهل  اـمل  ةـيملاعلا  ةحايـسلا 
.ىرخألا تالاجملا 

اومن ةرامإلا  يف  يحايـسلا  عاطقلا  دهـش  ثيح  حوضوب ، ةيحايـسلا  ةرفطلا  هذه  حمالم  رهظت  لعفلاب  تأدب  دـقل 
تاردـقو صئاـصخ  كـلتمي  عاـطقلا  اذـه  حبــصأ  اـمك  ةيــضاملا ، ةــليلقلا  تاونــسلا  لـالخ  اريبـك  اـيعون  اروـطتو 

.ةديازتم ةيداصتقا  دئاوع  ققحي  حبصأو  ةدوجلاو  ىوتسملا  ةعيفر  ةيسفانت 

لباقملا يف  ةأشنم ، ىلإ 169  ماع 2016  يف  عفترا  ةيقدنفلا  تآشنملا  ددـع  نأ  ىلإ  مسقلا  اذـه  تانايب  ريـشت 
ددـع غلب  دـقو  .قباسلا  ماعلا  نع  وحن 2.8 % ةداـيزب  ماـعلا ، سفنل  ةـفرغ  فلأ  نـم 30  رثـكأ  ىلإ  فرغلا  ددـع  داز 

ضفخنا نيح  يف  .قباسلا  ماـعلا  نع  اهتبـسن 8.1 % ةدايزب  ليزن ، نويلم  لداعي 4.4  اـم  ماع 2016  يف  ءـالزنلا 
ماع 2016 ةـماقإلا  يلايل  ددـع  ضفخنا  اـضيأ  ىرخأ  ةـهج  نمو  ماـع 2016 . يف  حبصيل 73.0 % لاغـشإلا  لّدعم 

.قباسلا ماعلا  نع  ةبسنب 1.7 %

ةيقدنفلا2.9.12.9.1.. ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا تاءاصحإ   تاءاصحإ مهأ   مهأ

نايبلا 20132013201420142015201520162016نايبلا
ةيقدنفلا تآشنملا  150ددع         160        168        169        

فرغلا 26,001ددع         28,374        29,760        30,602        

( فلألاب  ) ءالزنلا 2,806ددع         3,494        4,106        4,440        

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  8,789ددع         10,463        12,243        12,032        

( موي  ) ةماقإلا ةدم  3.1طسوتم         3.0        2.9        2.7        

 % يونسلا لاغشإلا  70.8لدعم         74.9        75.4        73.0        

( مهردلاب  ) ةيقدنفلا فرغلا  داريإ  448لدعم         442        439        397        

( مهردلاب  ) ةحاتملا ةفرغلا  داريإ  317لدعم         331        331        290        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

..2.9.22.9.220162016 عونلا ، ، عونلا بسح   بسح ةيقدنفلا   ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا تارشؤم   تارشؤم

نايبلا قدانفلانايبلا ةيقدنفلاقدانفلا ةيقدنفلا ققشلا   عومجملاققشلا عومجملا
ةيقدنفلا تآشنملا  113ددع         56        169        

فرغلا 24,120ددع         6,482        30,602        

( فلألاب  ) ءالزنلا 4,012ددع         428        4,440        

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  9,299ددع         2,732        12,032        

( موي  ) ةماقإلا ةدم  2.3طسوتم         6.5        2.7        

 )%( يونسلا لاغشإلا  71لدعم         80        73        

( مهردلاب  ) ةيقدنفلا فرغلا  داريإ  422لدعم         316        397        

( مهردلاب  ) ةحاتملا ةفرغلا  داريإ  300لدعم         252        290        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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..2.9.32.9.320162016 ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ةيقدنفلا   ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا تارشؤم   تارشؤم

نايبلا يبظوبأنايبلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   عومجملاةقطنم عومجملا
ةيقدنفلا تآشنملا  140ددع         18        11        169        

فرغلا 27,258ددع         2,164        1,180        30,602        

( فلألاب  ) ءالزنلا 3,893ددع         427        120        4,440        

( فلألاب  ) ةماقإلا يلايل  10,792ددع         850        390        12,032        

( موي  ) ةماقإلا ةدم  2.8طسوتم         2.0        3.2        2.7        

 )%( يونسلا لاغشإلا  74لّدعم         66        68        73        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

ةيسنجلا2.9.42.9.4.. ةيسنجلا بسح   بسح ةيقدنفلا   ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا ءالزن   ءالزن

ةيسنجلا 20132013201420142015201520162016ةيسنجلا
عومجملا 2,806,283عومجملا        3,494,063        4,105,846        4,440,314        

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  960,476ةلود         1,152,085        1,379,589        1,462,015        

يجيلخلا نواعتلا  سلجم  لود 
191,937ىرخألا        240,478        269,654        291,368        

ىرخألا ةيبرعلا  336,486لودلا         389,479        439,174        524,646        

ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  530,016ايسآ         723,291        879,425        1,051,732        

يداهلا طيحملاو  46,500ايلارتسأ         57,430        723,701        60,377        

ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  42,127ايقيرفأ         53,642        221,845        64,847        

529,082ابوروأ        651,804        60,637        724,526        

ةيبونجلاو ةيلامشلا  134,184اكيرمأ         185,023        64,956        210,236        

نيبم 35,475ريغ         40,831        66,865        50,567        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

109  || يبظوبأ 2017  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



ةيسنجلا2.9.52.9.5.. ةيسنجلا بسح   بسح ةيقدنفلا   ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا يفيف   ةماقإلا   ةماقإلا يلايل   يلايل

ةيسنجلا 20132013201420142015201520162016ةيسنجلا
عومجملا 8,789,215عومجملا        10,463,137        12,243,096        12,031,567        

ةيبرعلا تارامإلا  ةلود 
2,220,750ةدحتملا        2,639,751        3,788,032        3,228,614        

نواعتلا سلجم  لود 
ىرخألا 431,908يجيلخلا         529,196        593,752        651,778        

ىرخألا ةيبرعلا  903,676لودلا         1,020,839        1,135,386        1,322,513        

لودلا ءانثتساب  ايسآ 
1,716,105ةيبرعلا        2,166,878        2,331,090        2,544,572        

يداهلا طيحملاو  159,196ايلارتسأ         192,480        2,910,468        186,553        

لودلا ءانثتساب  ايقيرفأ 
137,494ةيبرعلا        169,820        945,473        200,751        

2,444,342ابوروأ        2,800,951        190,807        2,923,512        

ةيبونجلاو ةيلامشلا  682,174اكيرمأ         842,171        195,248        867,996        

نيبم 93,570ريغ         101,051        152,840        105,278        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

..2.9.62.9.620162016 فينصتلاو ، ، فينصتلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ةيقدنفلا   ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا ءالزن   ءالزن

ةيسنجلا موجنةيسنجلا موجن ةسمخ   موجنةسمخ موجن ةعبرأ   ةعبرأ
موجن موجن ةثالث   ةثالث

* لقأو لقأو
ققش ققش

ةيقدنف ةيقدنف
عومجملا عومجملا

عومجملا 1,857,415عومجملا        1,325,076        829,488        428,335        4,440,314        

ةيبرعلا تارامإلا  ةلود 
721,501ةدحتملا        415,721        185,910        138,883        1,462,015        

سلجم لود 
يجيلخلا نواعتلا 

ىرخألا
122,083        80,017        52,101        37,167        291,368        

ىرخألا ةيبرعلا  144,939لودلا         179,698        136,076        63,933        524,646        

ءانثتساب ايسآ 
ةيبرعلا 338,401لودلا         322,672        289,103        101,556        1,051,732        

طيحملاو ايلارتسأ 
25,316يداهلا        16,766        14,338        3,957        60,377        

ءانثتساب ايقيرفأ 
ةيبرعلا 16,509لودلا         22,993        17,688        7,657        64,847        

368,146ابوروأ        211,171        95,366        49,843        724,526        

ةيلامشلا اكيرمأ 
97,784ةيبونجلاو        59,767        31,680        21,005        210,236        

نيبم 22,736ريغ         16,271        7,226        4,334        50,567        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
ةدحاو ةمجنو  نيتمجنو  موجن  ةثالث  ةئف  قدانفلا  لمشت  * 
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..2.9.72.9.720162016 فينصتلاو ، ، فينصتلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ةيقدنفلا   ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا يفيف   ةماقإلا   ةماقإلا يلايل   يلايل

ةيسنجلا موجنةيسنجلا موجن ةسمخ   موجنةسمخ موجن ةعبرأ   ةعبرأ
موجن موجن ةثالث   ةثالث

لقأو  * لقأو
ةيقدنف ةيقدنف ققش   عومجملاققش عومجملا

عومجملا 4,605,761عومجملا        2,853,053        1,840,612        2,732,141        12,031,567        

تارامإلا ةلود 
ةدحتملا 1,481,507ةيبرعلا         759,921        461,910        525,276        3,228,614        

سلجم لود 
يجيلخلا نواعتلا 

ىرخألا
296,174        161,020        91,359        103,225        651,778        

ةيبرعلا لودلا 
312,830ىرخألا        374,057        291,193        344,433        1,322,513        

ءانثتساب ايسآ 
ةيبرعلا 613,232لودلا         618,979        552,597        759,764        2,544,572        

طيحملاو ايلارتسأ 
62,754يداهلا        43,364        27,460        52,975        186,553        

ءانثتساب ايقيرفأ 
ةيبرعلا 48,001لودلا         55,620        43,696        53,434        200,751        

1,431,391ابوروأ        640,400        282,307        569,414        2,923,512        

ةيلامشلا اكيرمأ 
311,457ةيبونجلاو        175,960        78,376        302,203        867,996        

نيبم 48,415ريغ         23,732        11,714        21,417        105,278        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
ةدحاو ةمجنو  نيتمجنو  موجن  ةثالث  ةئف  قدانفلا  لمشت  * 

ةيسنجلا2.9.82.9.8.. ةيسنجلا بسح   بسح ةيقدنفلا   ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا يفيف   ةماقإلا   ةماقإلا ةدم   ةدم طسوتم   طسوتم

ةيسنجلا ريغتلا2015201520162016ةيسنجلا ريغتلا ةبسن   ةبسن
طسوتملا 2.90طسوتملا        2.71        6.6-        

ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  2.75ةلود         2.21        19.6-        

ىرخألا يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  2.20لود         2.24        1.7        

ىرخألا ةيبرعلا  2.59لودلا         2.52        2.7-        

ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  2.63ايسآ         2.39        9.1-        

يداهلا طيحملاو  3.01ايلارتسا         3.09        2.7        

ةيبرعلا لودلا  ءانثتساب  3.15ايقيرفأ         3.1        1.7-        

4.02ابوروأ        4.04        0.4        

ةيبونجلاو ةيلامشلا  4.26اكيرمأ         4.13        3.1-        

نيبم 2.29ريغ         2.08        9.1-        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه  يبظوبأ ، ءاصحالا -  زكرم   : ردصملا
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رهشلا2.9.92.9.9.. رهشلا بسح   بسح ةيقدنفلا   ةيقدنفلا تآشنملل   تآشنملل لاغشإلا   لاغشإلا لدعم   لدعم

رهشلا 20132013201420142015201520162016رهشلا
طسوتملا 70.8طسوتملا        74.9        75.4        73.0        

69.6رياني        76.9        76.6        76.9        

77.6رياربف        81.0        81.6        77.4        

73.6سرام        79.9        79.9        82.7        

72.3ليربإ        79.1        77.8        77.1        

67.3ويام        74.1        74.7        75.0        

64.6وينوي        69.7        64.3        54.2        

53.6ويلوي        55.4        63.6        64.7        

63.4سطسغأ        70.4        71.0        70.2        

71.2ربمتبس        72.7        74.5        70.1        

78.7ربوتكأ        78.0        80.9        72.5        

83.1ربمفون        84.2        82.7        79.8        

74.4ربمسيد        78.2        76.9        74.8        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

ةيقدنفلا2.9.102.9.10.. ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا تاداريإ   تاداريإ يلامجإ   يلامجإ
( مهرد فلأ  )

نايبلا 20132013201420142015201520162016نايبلا
تاداريإلا تاداريإلا عومجم   5,488,711عومجم        6,284,414        6,624,260        6,032,722        

فرغلا 2,837,508تاداريإ         3,264,862        3,488,243        3,159,557        

بارشلاو ماعطلا  2,107,820تاداريإ         2,339,341        2,321,950        2,099,201        

ىرخأ 543,384تاداريإ         680,211        814,068        773,963        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا

لكشلا  2.9.12.9.1.. ةيقدنفلالكشلا ةيقدنفلا تآشنملا   تآشنملا تاداريإ   تاداريإ يلامجإ   يلامجإ

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
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