


انصفحت رلىانؼُىاٌ

انًمذيت

انجذاول لبئًت

4 .( 2014 -2010) نهسُىاث وانبريذ نالحصبالث انرئيست انًؤشراث  :1 رلى جذول

6 .2014 نسُت واالسخخذاو وانُىع انًحبفظت حسب وانسؼت وانشبغرة انًشغىنت واالرلبو انبذاالث ػذد  :2 رلى جذول

8 .2014 نسُت  انًحبفظت حسب انهبحفيت وانكثبفت  انًشغىنت واألرلبو انُىع حسب وسؼخهب انبذاالث ػذد  :3 رلى جذول

9 .2014 نسُت انًحبفظت حسب انهبحفيت انخذيت يكبحب  :4 رلى جذول

10 .( 2014-2010)  نهسُىاث انؼراق في انؼبيهت انشركبث حسب  انُمبل انهبحف خغىط ػذد :5 رلى جذول

11 .( 2014 – 2010)    نهسُىاث انؼراق في انؼبيهت انشركبث حسب  انالسهكي انهبحف خغىط ػذد :6 رلى جذول

12 .2014 نسُت انًحبفظت حسب وانالسهكي  انُمبل انهبحف خغىط ػذد  :7 رلى جذول

16 .2014 نسُت انًحبفظبث حسب وانالسهكي  انُمبل نههبحف االَخرَج خذيت خغىط ػذد  :8 رلى جذول

201419 نسُت انذونيت انًجبييغ حسب انىارد انذوني انبريذ اجًبني  :9 رلى جذول

20 .2014 نسُت انذونيت انًجبييغ حسب انصبدر انذوني انبريذ إجًبني  :10 رلى جذول

2014.21 نسُت انًحبفظت حسب انىارد انذاخهي انبريذ حركت :11 رلى جذول

22 .2014 نسُت انًحبفظت حسب انصبدر انذاخهي انبريذ حركت  :12 رلى جذول

23 .2014 نسُت انًحبفظت حسب انبريذيت انصُبديك  :13 رلى جذول

24 .2014 نسُت انخذيت وَىع انًحبفظت حسب انبريذيت انًكبحب ػذد :14 رلى جذول

25(2014- 2010) نهسُىاث انؼراق في انخىفير صُبديك خذيبث َشبط  :15 رلى جذول

201426 نسُت انًحبفظت حسب انهبحفيت وانكثبفت  انًشخركيٍ وػذد ( انبذاالث سؼت) انثببج انهبحف خغىط وػذد انسكبٌ ػذد :16 رلى جذول

201427 نسُت انًحبفظت حسب ( االَخرَج ) االبراج ػذد اجًبني :17 رلى جذول

201428 نسُت انًحبفظت حسب وانخبرجيت انذاخهيت انشبكت سؼت اجًبني :18 رلى جذول

201429 نسُت انًحبفظت حسب ( االرضي انهبحف ) وانخمبسيى انكببيُبث ػذد اجًبني :19 رلى جذول

 :20 رلى جذول
 نسُت ( انىزارة يمر)  انحكىيي انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  االلخصبديت انًؤشراث

2014
30

 :21 رلى جذول
 انىزارة يمر) انحكىيي انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  وحؼىيضبحهى انًشخغهيٍ ػذد 

2014 نسُت (
30

 :22 رلى جذول
 ( انىزارة يمر)انحكىيي انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  وانخحىيهيت االخري اااليراداث

2014 نسُت
31

 :23 رلى جذول
 ( انىزارة يمر) انحكىيي انمغبع/ االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  انخذييت انًسخهسيبث ليًت 

2014 نسُت
31

 :24 رلى جذول
 ( انىزارة يمر) انحكىيي انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  انسهؼيت انًسخهسيبث ليًت

2014 نسُت
32

 :25 رلى جذول
 نسُت ( انسالو شركت)انؼبو انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  االلخصبديت انًؤشراث

2014
32

 :26 رلى جذول
 ( انسالو شركت) انؼبو انمغبع/ االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  وحؼىيضبحهى انًشخغهيٍ ػذد 

2014 نسُت
33

 :27 رلى جذول
 انسالو شركت) انؼبو انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط وانخحىنيت االخري االيراداث ليًت 

2014 نسُت (
33

 :28 رلى جذول
 نسُت ( انسالو شركت) اانؼبو انمغبع/ االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  انخذييت انًسخهسيبث ليًت

2014
33

 :29 رلى جذول
 نسُت ( انسالو شركت)  انؼبو انمغبع/ االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  انسهؼيت انًسخهسيبث ليًت

2014
34

 :30 رلى جذول
 نسُت ( انسالو شركت) انؼبو انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  االخري االيراداث ليًت 

2014
34

 انًحخىيبث

1_3
 انرئيست انًؤشراث



انًحخىيبث

 انذونيت انشبكت خذيبث) انؼبو انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  االلخصبديت انًؤشراث  :31 رلى جذول

 .2014 نسُت ( نهًؼهىيبث

35

 :32 رلى جذول
 انذونيت انشبكت خذيبث) انؼبو انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  وحؼىيضبحهى انًشخغهيٍ ػذد 

 .2014 نسُت ( نهًؼهىيبث

35

 انذونيت انشبكت خذيبث)  انؼبو انمغبع/ االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط انًخحممت االيراداث ليًت  :33 رلى جذول

 .2014 نسُت ( نهًؼهىيبث

35

 :34 رلى جذول
 انذونيت انشبكت خذيبث)   انؼبو انمغبع/ االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  انخذييت انًسخهسيبث ليًت

 .2014 نسُت (نهًؼهىيبث

36

 :35 رلى جذول
 انذونيت انشبكت خذيبث)  انؼبو انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  انسهؼيت انًسخهسيبث ليًت

 .2014 نسُت (نهًؼهىيبث

36

 انذونيت انشبكت خذيبث) انؼبو انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط االخري االيراداث ليًت  :36 رلى جذول

 .2014 نسُت ( نهًؼهىيبث

37

 نالحصبالث انؼبيت انشركت )       انؼبو انمغبع/ االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  االلخصبديت انًؤشراث :37 رلى جذول

 .2014نسُت ( وانبريذ

37

 :38 رلى جذول
 نالحصبالث انؼبيت انشركت ) انؼبو انمغبع/  االحصبالث وزارة في االداري انخشكيم وحسب االحصبالث نُشبط  وحؼىيضبحهى انًشخغهيٍ ػذد

 .2014 نسُت ( وانبريذ

37

 .(2014- 2010 ) نهسُىاث انبذاالث ػذد  :1 رلى شكم
5

 .( 2014 - 2010 )  نهسُىاث ( ببألنف انبذاالث سؼت) انثببج انهبحف خغىط ػذد :2 رلى شكم
5

 .2014 نسُت انًحبفظت حسب انبذالث ػذد :3 رلى شكم
6

 .2014 نسُت انشركبث َىع حسب (ببالنف) انُمبل انهبحف خغىط ػذد :4 رلى شكم
10

 .2014 نسُت انشركبث َىع حسب انالسهكي انهبحف خغىط ػذد :5 رلى شكم
11

 .2014 نسُت انذونيت انًجبييغ حسب انىاردة انذونيت انبريذيت نهغرود انًئىيت انُسب :6 رلى شكم
19

 .2014 نسُت انذونيت انًجبييغ حسب انصبدرة انذونيت انبريذيت نهغرود انًئىيت انُسب :7 رلى شكم
20

 .2014 نسُت انًحبفظت حسب انبريذيت انصُبديك :8 رلى شكم
23

 .2014 نسُت انًحبفظت حسب انكهيت انبريذيت انًكبحب ػذد :9 رلى شكم
24

 .2014 نسُت انًحبفظت حسب انبذاالث ػذد1 رلى خرعت
7

 .2014 نسُت انًحبفظت حسب وانًشغىنت انشبغرة االرلبو حًثم انخي انرئيست انهىاحف2 رلى خرعت
7

 .2014 نسُت انشركت وَىع انًحبفظت حسب انُمبل انهبحف خغىط ػذد3 رلى خرعت
13

 .2014 نسُت  انًحبفظت حسب كهًبث  وانبريذ نالحصبالث انؼبيت نهشركت انالسهكي انهبحف خغىط ػذد4 رلى خرعت
14

 .2014 نسُت انًحبفظت حسب احصبنُب و وفبَىش ( ايُيت ) انُخيم نشركت  انالسهكي انهبحف خغىط ػذد5 رلى خرعت
15

2014 نسُت انًحبفظت حسب  انُمبل نههبحف االَخرَج خذيت خغىط ػذد6 رلى خريغت
17

2014 نسُت انًحبفظت حسب انالسهكي نههبحف االَخرَج خذيت خغىط ػذد7 رلى خريغت
18

انصفحت رلىانؼُىاٌ

 انبيبَيت االشكبل يحخىيبث

انخرائظ يحخىيبث



1 
 

  ِمذِــــــخ
 
 

االرظبالد فٟ ثٕبء ِجزّغ ِؼشفٟ ِٓ خالي ر١ٙئخ ث١ٕخ رذز١خ ل٠ٛخ ِٚزغٛسح ِٚجزّغ لبدس ػٍٝ  ٔشبط  ٠غبػذ
.اٌزٛاطً ثبعزخذاَ ادذس رم١ٕبد االرظبالد  

 ٟف٠ؼزجش أدذ اٌذػبئُ اٌشئ١غ١خ ٌم١بَ اٌذٌٚخ د١ش ٠غبػذ فٟ رّى١ٓ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌجّبػبد ٚاألفشاد  اِب اٌجش٠ذ 
وّب ٠ؤوذ  ٚ ذضبسح اإلٔغب١ٔخٌا اٌزبس٠خ  ٠ٚشثغُٙ ثبٌؼبٌُ اٌخبسجٟ, ٠ٚؼزجش اٌجش٠ذ ٚػٍٝ ِذٜ ػظٛسجٍذ اٌ داخً

رمذَ  ِذٜ ٝ اٌّّٙخ ٌٍزؼشف ػٍاالرظبالد أدذ ِؤششاد ث االرظبالد ٚاٌجش٠ذ  ثأ١ّ٘خ ػٍّبء اٌزبس٠خ ٚاٌذضبسح
 ٌٍجّٙٛس ثأعب١ٌت  خذِبد االرظبالد ٚاٌجش٠ذ ػٍٝ رمذ٠ُٚصاسح االرظبالد دب١ٌب ٚرذشص االُِ ٚاصد٘بس٘ب 

ٌزذم١ك رذٛي ٔٛػٟ فٟ  ِؼزّذح ػٍٝ ٚعبئً ػًّ ِزغٛسح. زظّخ رمَٛ ػٍٝ أعبط فؼبي ِٕٚظُ ٛسح ِٕٚـــــــِزغ  
 ِٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ  ٚإ٠ظبيٌٍجٕٝ اٌزذز١خ ٚاٌمذساد  األِضًخذِبد االرظبالد ٚاٌجش٠ذ ثّب ٠ؤدٞ اٌٝ االعزغالي 

دٚس اٌمغبع اٌخبص ٚثزغغ١خ وبفخ ِٕبعك اٌؼشاق اضبفخ اٌٝ رفؼ١ً . ِشجؼخ  ٚأعؼبس ح ٚأ١ِٕخ ػب١ٌخح ثجٛداٌٛصاس
غ١ش  ٚلذ شٙذ اٌؼشاق رغٛسااٌجٍذ  طٚرغ٠ٛشٚرشج١غ االعزضّبس ٌفزخ االفبق ٌٍّشبسوخ فٟ ثٕبء لغبع االرظبالد 

 . بٔت اٌٙٛارف اٌضبثزخ ج إٌٌٝالرظبالد  األٌٚٝاٌٛع١ٍخ  ٚأطجذذ فٟ ِجبي اٌٙٛارف إٌمبٌخ ٛقجِغ
 

 وبالرٟ :ٟٚ٘  اإلداسٞدغت اٌزشى١ً صالس ششوبد اٌٝ ِشوض اٌٛصاسح  ثبإلضبفخاالرظبالد ٚصاسح ٚرزضّٓ 
  

بد ــاٌششو ِٓ اُ٘رؼزجش اٌششوخ اٌؼبِخ ٌالرظبالد ٚاٌجش٠ذ  :جش٠ذ ٚاالرظبالد اٌششوخ اٌؼبِخ ٌٍ - أ
الي ـــــرظبالد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌٛع١ٕخ ٚاٌّذ١ٍخ ِٓ خخذِبد فٟ ِجبي االاٌرمذ٠ُ خالي اٌزبثؼخ ٌٍٛصاسح ِٓ 

اِزالوٙب ٌٍجٕٝ اٌزذز١خ )اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ ، اٌزشاعً اٌّب٠ىشٚٞ ٚاٌضٛئٟ ٚٔمً اٌج١بٔبد ، االرظبالد 
 اٌفضبئ١خ ٚاٌىٛاثً اٌجذش٠خ ( ٚاٌخذِبد اٌجش٠ذ٠خ ٚاٌزٛف١ش فضال ػٓ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌالرظبالد ٚاٌجش٠ذ. 

 
رؼزجش ِٓ اٌششوبد اٌّزخظظخ اٌشائذح فٟ  ٌخذِبد اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّؼٍِٛبد :اٌؼبِخ  اٌششوخ - ة

رض٠ٚذ خذِبد االٔزشٔذ اٌّزٕٛػخ اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ ثّخزٍف أٛاػٙب ٚرغج١مبرٙب فضال ػٓ خجشارٙب فٟ 
ٌشجىخ ٝ اـــثٕبء ٚط١بٔخ ٚرب١ً٘ اٌشجىبد اٌالعٍى١خ اٌذاخ١ٍخ اٌٛاعؼخ ٚاعزضبفخ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ػٍ

 .خاٌؼب١ٌّخ ٌٍّؼٍِٛبد االعبع١خ ٚاٌذٚائش اٌذى١ِٛ
 

اطجخ اعّٙب  1991ٚفٟ ػبَ  ،ٌٍجذٛس اٌف١ٕخ  وّشوض رأع١غٙبِٕز ثذأد اٌششوخ  ششوخ اٌغالَ : - د
اٌٝ رخظ١ظبد  إضبفخششوخ اٌغالَ اٌؼبِخ ٠غٍت ػٍٝ ػًّ اٌششوخ اٌغبثغ االٌىزشٟٚٔ ٚاالرظبالد 

 ٚاٌى١ّ١بء ٚرىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجٕبء . اخشٜ فٟ ِجبي ا١ٌّىب١ٔه ٚاٌف١ض٠بء
 

ِٚٓ وً ششوخ اػالٖ ٔذظً ػٍٝ . رج١ٓ ٔشبط اٌششوخ ػ١ِّٛخ ٚدغبثبد خزب١ِخ ٚوً ششوخ ٌٙب ١ِضا١ٔخ 
ٌٕشبط ٚصاسح     االٔزبط اٌغٕٛٞ ٘زا دظ١ٍخ ٠ٚٛضخ رمش٠شٔب . د ادظبئ١خ رزضّٓ ِؤششاد الزظبد٠خث١بٔب

 111اٌٙٛارف اٌضبثزخ ، ػذد اٌجذاالد ، اٌىضبفخ اٌٙبرف١خ ٌىً ٟٚ٘ ػذد  دال١٘ئخ االػالَ ٚاالرظبٚ االرظبالد
ذ اٌجبدض١ٓ ـرغبػ أخشِٜؤششاد  إٌٝ إضبفخ اٌؼبٍِخفشد ِٓ اٌغىبْ ، خغٛط اٌٙبرف إٌمبي ٌٍششوبد 

  .  خـش٠ـفٟ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاٌجش ٖدٚس شـٚرغ٠ٛغبع ـِٚزخزٞ اٌمشاس فٟ سعُ اٌغ١بعبد اٌخبطخ ثٙزا اٌم
 
 

 أ١ّ٘خ االرظبالد ٚاٌجش٠ذ
 

 ٠ٍؼت دٚسا ٘بِب فٟ اٌذ١بح االجزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ  -1
 ٠غًٙ االرظبي داخً اٌٛعٓ ٚخبسجٗ ٠ٚفه اٌؼضٌخ  -2
 ٠غبػذ االداساد ٚاٌّؤعغبد ػٍٝ رجبدي اٌٛصبئك ٚاالخجبس ثغشػخ  -3
 عش٠ك ث١غ اٌغٛاثغ اٌجش٠ذ٠خ  ػٓأطجخ ٚع١ٍخ اػال١ِخ ٘بِخ فٟ ٔشش اٌضمبفخ  -4
 ػ١ٍّبد اٌج١غ ٚاٌششاء ٠ٕٚشظ االلزظبد اٌٛعٕٟ ٠غًٙ  -5
 ٠ٕظُ اٌّشاعالد ٠ٚشجغ ػٍٝ االدخبس ٚاالعزضّبس  -6
 ٠غبػذ ػٍٝ رٛف١ش األِٓ ٚاٌجٙذ ٚاٌّبي ٚاٌٛلذ  -7
 ٠ّٕٟ اٌؼاللبد ث١ٓ اإلفشاد ٚاألعش ٚاٌشؼٛة  -8
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 خذِبد اٌجش٠ذ ٚاالرظبالد
 
 ٚدفبرش االدخبس  اسعبي إٌمٛد ٚرغ١ٍّٙب ثٛاعغخ اٌذٛاالد ٚاٌظىٛن اٌجش٠ذ٠خ -1
 ٔمً ٚرٛص٠غ اٌشعبئً ٚاٌغشٚد اٌؼبد٠خ ٚاٌّضّٛٔخ  -2
 اٌٝ خذِبد اٌزٛف١ش  ثبإلضبفخ(  ٟٚاٌالعٍى)اٌغٍىٟ  ثأٔٛاػٗخذِبد اٌجشق ٚاٌٙبرف  -3
 ث١غ اٌغٛاثغ اٌجش٠ذ٠خ ٚاٌججب٠خ  -4
 اٌخغٛط اٌٙبرف١خ شجىخ رٛع١غ  -5

 رغ٠ٛش االرظبالد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ -6     
 
 ِٕٙج١خ اٌؼًّ 
 

٠خ ادظبءاد إٌمً ٚاالرظبالد ثبعز١فبء اٌج١بٔبد اٌّغٍٛثخ ِٓ خالي رٕغ١ك اٌؼًّ االدظبئٟ رمَٛ ِذ٠ش            
 ٚٚصاسح االرظبالد ٚ ١٘ئخ االػالَ ٚاالرظبالد . ٌإلدظبءث١ٓ اٌجٙبص اٌّشوضٞ 

اٌغبثمخ ٚرذ١ٍٍٙب ٚاعزخشاط د١ش رمَٛ اٌّذ٠ش٠خ ثبػذاد جذاٚي خبطخ ٌجّغ اٌج١بٔبد االعبع١خ ِٚمبسٔزٙب ثبٌغٕٛاد 
الُ٘ اٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ ٚاٌخشائظ ١ٓ اٌزمش٠ش رضّٚاٌّؤششاد االدظبئ١خ ٌغشع اطذاس اٌزمش٠ش ثبٌشىً إٌٙبئٟ 

اٌٝ ِمش اٌٛصاسح   ثبإلضبفخ٠غغٟ ٔشبط ٚصاسح االرظبالد ثىبفخ ششوبرٙب  2114ٚرمش٠شٔب ٘زا ٌغٕخ  اٌّؤششاد .
اٌغبثمخ وبٔذ رخض اٌششوخ اٌؼبِخ ٌالرظبالد ٚاٌجش٠ذ . د١ش رُ اضبفخ ِجّٛػخ ِٓ  اِب ِؤششاد اٌغٕٛاد

اٌجذاٚي ٚاٌّؤششاد ٌٍٛطٛي اٌٝ أزبط اٌٛصاسح االجّبٌٟ ِٚؼشفخ ل١ّخ ِب اضبفٗ اٌؼًّ ٚاٌجٕٝ اٌزذز١خ ِٓ ل١ّخ 
 ِبد٠خ ٚخذ١ِخ ٌٙزا إٌشبط  . 

 
 زؼبس٠ف ٚاٌّفب١ُ٘اٌ
 

 ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّؤعغبد ٚاإلفشاد ِٚٓ خالي االرظبي اٌٙبرفٟ ٠ّىٓ ٟ٘ ٚع١ٍخ ٌٍزٛاطً  االرظبالد :
 ػجش اجٙضح ٚخذِبد عٍى١خ ٚال عٍى١خ ِٚذغبد فضبئ١خ .......اٌخ إٌفبر اٌٝ ِجزّغ رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد 

ك أٚ طٕبد٠ك ٘ٛ أعٍٛة ٌٕمً اٌج١بٔبد أٚ اٌّٛاد اٌٍّّٛعخ ٚرٛص٠ؼٙب عٛاء وبٔذ سعبئً ِىزٛثخ أٚ ٚصبئ اٌجش٠ذ :
 أٚ عشٚد ٚرٛط١ٍٙب ٚرغ١ٍّٙب ٌّٛالغ ِؼ١ٕخ دٛي اٌؼبٌُ 

              ( ٠ؤِٓ سثظ اٌّشزشو١ٓ ِغ ثؼضُٙ عٛاء ضّٓ ٔفظ اٌجذاٌخ  switchػجبسح ػٓ ِفزبح )  اٌجذاٌخ :
 ِٕبعك ِزؼذدح (. )ٔفظ إٌّغمخ (  أٚ ث١ٓ ثذاالد ِخزٍفخ  )

 ذد اٌخغٛط اٌشغبٌخ فٟ اٌجذاٌخ ٘ٛ ػ : ( اٌّشزشو١ٓ )  اٌخغٛط اٌّشغٌٛخ 
 فٟ اٌجذاٌخ  غ١ش اٌّشغٌٛخ ػذد اٌخغٛط  ٟ٘ : اٌخغٛط اٌشبغشح

 )اٌّشغٌٛخ+ااٌشبغشح(اٌخغٛط اٌى١ٍخ فٟ اٌجذاٌخ  ِجّٛع ٟ٘ اٌغؼخ :
 ِٓ خالي اٌىبثالد . ٘ٛ ارظبيارظبي عٍىٟ : 

اٌّذٌّٛخ ٚأٔظّخ االرظبالد  ٠ٚشًّ أٛاع االرظبالد غ١ش اٌغٍى١خ ِضً شجىبد األجٙضح ارظبي العٍىٟ :
 اٌفضبئ١خ ٚغ١ش٘ب 
 ٠مظذ ثٗ رغز٠خ اٌّشزشو١ٓ ِٓ اٌجذاٌخ اٌٝ اٌزمبع١ُ ٚاٌّشزشن دْٚ سثغٗ ثبٌىبث١ٕخ. لغبع )ِجبشش( :

ِٓ اٌجذاٌخ ٚرٛص٠ؼٙب اٌٝ اٌزمبع١ُ  اٌشئ١غخ( ػٍّٙب اعزالَ اٌىج١الد اٌشئ١غِٟمغُ اٌّشدٍخ اال١ٌٚخ ) اٌىبث١ٕبد :
 . ٓاٌّشزشو١ٌٝ ١ٌزُ رٛص٠ؼٙب ا

 ِمغُ اٌّشدٍخ اٌضب١ٔخ ٚ٘ٛ رٛص٠غ اٌخغٛط اٌٝ اٌّشزشو١ٓ ٠ٚزُ ٚضؼٙب اٌٝ اٌؼّٛد . اٌزمبع١ُ :
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 اٌّؤششاد اٌشئ١غخ

 
 
  ذثٍغ ثبٔخفبع 2113ٕخ ـ( ثذاٌــــخ ع 329 ) مبثًـِ 2114 ٕخـخ عـ( ثذاٌ 323 جذاالد )ــــذد اٌـغ ػـثٍ - 1
 (1جذٚي سلُ ) وّب فٟ % ( .1.8) ٗغجزــٔ

 
( 2159ِمبثـً ) 2114( أٌف ٘برف فــــٟ عٕخ   2172.4))عؼخ اٌجذاالد (  خغٛط اٌٙبرف اٌضبثذثٍغ ػذد  - 2

  %( ٚرشـــــــــىً ٔغجـــــــــــخ اٌٙٛارف اٌّخظظــــخ ٌٍّغبوٓ 5.5) ثبسرفبع ثٍغذ ٔغجزٗ 2113أٌف ٘برف عٕخ 
         %( فٟ د١ٓ وبٔذ ٔغجخ اٌٙٛارف فٟ اٌذٚائش اٌذى١ِٛخ  9.4% ( ر١ٍٙب اٌّذالد ٚاٌّىبرت ثٕغجخ )86.3)
 (2وّب فٟ جذٚي سلُ ) % ( ِٓ ِجّٛع األسلبَ اٌّشغٌٛخ. 4.3)
 
شخض عٕخ  111( ٌىً 7.1وشدعزبْ ) إل١ٍُذا ـػ اٌؼشاقٌؼَّٛ  خ١ٌٍٙٛارف اٌشئ١غ اٌىضبفخ اٌٙبرف١خ ثٍغذ - 3

ػٍٝ   ( 11.7 ( ٚ) 12.6  ) د١ش ثٍغذ  خ ِٓ اٌىضبفخ اٌٙبرف١خٔغج أػٍٝ ٚإٌجف د٠بٌٝ ِذبفظزٟ ٚرشىً ،2114
 (3وّب فٟ جذٚي سلُ ) .اٌزٛاٌٟ 

 
فــــــــٟ ِذبفظخ  ِىزت(  57ِٕٙب ) 2114عٕخ  ِىزت (227 ) اٌؼشاق ػذد ِىبرت اٌخذِخ اٌٙبرف١خ فٟ ثٍغ - 4

 (4وّب فٟ جذٚي سلُ ) .ِٛصػٗ ػٍٝ ثبلٟ اٌّذبفظبد  ِىزت( 171  ثغذاد ٚ )
 
١ٍِْٛ خظ فٟ (  35.8 ) وشدعزبْ  إل١ٍُ ثّب ف١ٙب  خ فٟ اٌؼشاقٌٍٍششوبد اٌؼبِ ػذد خغٛط اٌٙبرف إٌمبي ثٍغ - 5 

، أِب ػذد خغٛط اٌٙبرف اٌالعٍىٟ ٌٍششوبد  2114ٌغٕخ  ( 99.6) شخض 111غذ اٌىضبفخ اٌٙبرف١خ ٌىً د١ٓ ثٍ
  (6-5وّب فٟ جذٚي سلُ ) .  2114 خظ ٌغٕخ ١ٍِْٛ ( 1.2 )  فىبْػذا ال١ٍُ وشدعزبْ اٌؼبٍِخ فٟ اٌؼشاق 

 
( ١ٍِْٛ خظ اِب خذِخ  3.2ثٍغ ػذد خغٛط خذِخ االٔزشٔذ ٌٍٙبرف إٌمبي ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ فٟ اٌؼشاق  ) -6

 (8وّب فٟ جذٚي سلُ ). 2114( أٌف خظ ٌغٕخ  184.7 )االٔزشٔذ ٌٍٙبرف اٌالعٍىٟ ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ فٟ اٌؼشاق  
 
 ٚاسد ثش٠ذٞ  عشد (  15795ِٕٙب ) عشد(  22157جّبٌٟ اٌغشٚد اٌجش٠ذ٠خ اٌذ١ٌٚخ فمذ ثٍغذ )اِب ثبٌٕغجخ ال -7
 (11-9وّب فٟ جذٚي سلُ ). طبدس ثش٠ذٞ عشد(  6362 ) ٚ
 
ٔغجخ ٞ أثذْٚ  2113عٕخ ٚ٘ٛ ٔفظ اٌؼذد فٟ  2114فٟ عٕخ  ِىزت( 299ػــذد اٌّىبرت اٌجش٠ذ٠ــــخ ) ثٍغ - 8

                    شِؤج ثش٠ذٞ طٕذٚق( 7333) ِٕٙـــــــب ثش٠ذٞ طٕذٚق( 61154)ٚاْ ػــــــــذد اٌظٕبد٠ك اٌجش٠ذ٠خ  ، رغ١ش
 (14وّب فٟ جذٚي سلُ ). ح( طٕذٚق ثش٠ذٞ شبغش 52721 ) ٚ
 
  عٕخ ِٛدع أٌف(  237)  ِمبثً 2114 عٕخ ِٛدع ٌفأ( 234) اٌؼشاقٕبد٠ك اٌزٛف١ش فٟ ـػذد ِٛدػٟ ط ثٍغ - 9

 (15وّب فٟ جذٚي سلُ ).% (  1.3 ثٍغذ ٔغجزٗ )  ثبٔخفبع  2113
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