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 جوطئت
 

 
ا مً 2015بهس الخٓؼُم الجهىي لؼىت   نمالت 75 حهت و12، ؤضبح اإلاًطب ًخإلِ بزاٍض

ل حهت جىٓؼم بلى نسة ؤْالُم ونماالث ، حمانت1503 ووبْلُم طؤغ الجهت والي، ٗو  ٍو

حن، ؤما العمالت بحُث ؤن  َهى ن٘ؽ شلٚ جماما َُٙىن  كليم ًٙىن ؤيلب ػٙاجها حػٍط

حن   .َُه نسز الؼٙان الٓطوٍحن ؤٖبر مٓاضهت بالؼٙان الحػٍط

الجهاث، الهماالث وألاْالُم : "، َةن الجماناث الترابُت هٍي 2011واػدىازا لسػخىض 

ل حمانت ؤدطي جحسر بٓاهىن  وهي وحساث جطابُت زادلت في ح٘م الٓاهىن " والجماناث ٗو

ت والاػخٓالٛ اإلاالي  .الهام جخمخو بالصخطُت اإلاهىٍى

الجماناث ) الثالزت بإهىانها الىطىص الٓاهىهُت اإلاىكمت للجماناث الترابُت وجخػمً

ت والٓطوٍت، والهم ادخطاضاث جمىح مٓخػُاث نسًسة  (، والجهاثوألاْالُمالث االحػٍط

  . في ااجاٛ الخىمىي  َامتوضالحُاث

مً َصا اإلاىؿلٔ، ًكهط حلُا زوض الهماالث و ألاْالُم ٖمحٕط َهاٛ للخىمُت 

ى زوض ميسجم وم٘مل إلاا جٓىم به الجهاث،الاْخطازًت والاحخمانُت و البُئُت  ولٙي  . َو

مذؿؿاث جخمً٘ َصٍ الهماالث و ألاْالُم مً الُٓام بهصا السوض، ًخهحن نليها بلىضة 

 بحطائُتللخىمُت ؤلاْخطازًت وؤلاحخمانُت والبُئُت وشلٚ باالػدىاز نلى مهؿُاث 

تحصخظ الىاْو الصي حهِشه حمُو الىحساث   اإلاٙىهت لها، حتى ًدؼنى ضُايت ؤلازاٍض

الؼُاػاث الهمىمُت واجذاش الٓطاضاث الىاحهت في مذخلِ ااجاالث مً ؤحل بلىى جىمُت 

. محلُت شاملت

ت للمىسوبُت الؼامُت للخذؿُـ بجهت ،بن َصٍ اإلاىهىيطاَُت ت الجهٍى  التي ؤنستها اإلاسًٍط

 ؤو ؤلاْلُم  ضئٍت نامت نً الهمالتجٓسمالٓىُؿطة، حهخبر وزُٓت مطحهُت -ػال-الطباؽ

الثوجبرظ  ا ػىاء حهلٔ ألامط بالىػـ م واػخهطاع ؤَم ممحزاجهَما وبمٙاهُاثَمامَا

الؿبُعي ؤو الخطائظ الؼٙاهُت والؼ٘ىُت بغاَت بلى مهؿُاث وجحالُل جخهلٔ 

..( .الُالحت، الؼُاحت)والاْخطازًت  (...الصحت، الخهلُم، )بالٓؿاناث الاحخمانُت 

ػانس نلى اجذاش الٓطاضاث ثؤزاة َهالت  ألامط الصي ًجهل منها .والخجهحزاث ألاػاػُت
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لُانلحن الاْخطازًحن واإلاؼاولحن ومخذصي ا مً ؾٍط مذخلِوالبرمجت والخذؿُـ 

.  الٓطاضاث لبلىضة الؼُاػاث والاػتراجُجُاث التي جطوم جحُٓٔ الخىمُت اإلاؼخسامت
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 جلضيم عام

 

، ًمخس نلى مؼاحت بالجىىب الشطقي لجهت الطباؽ ػال الٓىُؿطةًٓو بْلُم الخمِؼاث 

ت%44 ؤي حىالي 2 ٗلم8000جىاَع  ًحسٍ شماال بْلُمي ػُسي .  مً اإلاؼاحت الجهٍى

ا بْلُم م٘ىاغ، وحىىبا -ػلُمان والٓىُؿطة، يطبا نمالتي ػال والصخحراث جماضة، شْط

 .بْلُم بً ػلُمان

 وؼمت ؤي ما 221 542، بلٌ نسز الؼٙان الٓاهىهُحن لإلْلُم 2014حؼب بحطاء 

 079 281 مً مجمىم ػٙان الجهت، ٌؼخٓؿب الىػـ الحػطي منها %11,8ٌهازٛ 

 . حمانت ْطوٍت31ًخٙىن ؤلاْلُم مً ؤضبو بلسًاث و. (%51,8)وؼمت 

تاٛحؼاْؿاث ؤما اٛ. ًحط ى بْلُم الخمِؼاث بمىاخ شبه حاض ، َُتراوح حجمها ػىٍى

مً نسة مجاضي وبالخحسًس وبذطىص الشب٘ت اإلاائُت، َهي جخٙىن . ملم 600 و300بحن 

 . التي جيبو مً الهػبت الىػؿىضواَسٍوازي بهذ و

ت نلٖما ٌهخبر  ًً  الطهُسيبْلُم الخمِؼاث مً ألاْالُم الًىُت بثروجه الًابٍى

، اش حًؿي الىؾني مً حُث شؼانت الًؿاء الًابىي وجىىم ألاشجاض اإلاٙىهت لهالجهىي و

ت اإلاخىاحسة به مؼاحت   .  منها ؤشجاض ؾبُهُت%83,6 َ٘خاض، 905 298الثرواث الًابٍى

 مً ػاٖىخه ال جخهسي %27,6نلى اإلاؼخىي البشطي، ًخمحز ؤلاْلُم بؼاٖىت َخُت بش ؤن 

م  ى ما ٌشٙل ًسا ناملت مهمت نلى اإلاسي اإلاخىػـ باإلْلُم15ؤنماَض  . ػىت، َو

 دالٛ %0,38ونً الخؿىض السًمىيطافي، َٓس سجل ؤلاْلُم مهسٛ جعاًس ػىىي بلٌ 

 . نلى الطهُس الجهىي  %1,3مٓابل  (2014-2004)الُترة 

ؤما ال٘ثاَت الؼٙاهُت، َةْلُم الخمِؼاث ٌسجل ؤزوى ٖثاَت ػٙاهُت مٓاضهت مو باقي 

 نلى 2ٗلم/ وؼمت255 مٓابل 2ٗلم/ وؼمت67,9ؤْالُم ونماالث الجهت، حُث بلًذ 

 .الطهُس الجهىي 

ونلى مؼخىي الخمسن، َةن ؤلاْلُم ٌسجل جعاًسا مػؿطزا إلاهسٛ الخمسن حُث اهخٓل 

 .2014 ػىت %51,8 بلى 2004 ػىت %44,7َصا اإلااشط مً 
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الث مخىىنت ًمً٘ حهبئتها مً ؤحل جحُٓٔ جىمُت  ط ؤلاْلُم نلى مَا اْخطازًا، ًخَى

َالٓؿام الُالحي ًخمحز بثرواث مخىىنت جخجلى في ألاضاض ي شاث الجىزة . مؼخسامت

س  صا مؼاحت َامت مً ألاضاض ي الطالحت للعضانت، ومىاضز مائُت مهمت ٍو الهالُت ٖو

ب مً مطاٖع ؤلاػتهالٕ ال٘بري  و الاػتراجُيي لإلْلُم الٍٓط صا باإلاْى طة، ٖو . ناملت مخَى

َبُػل ٗل َصٍ الهىامل، ًحخل َصا الٓؿام اإلاطجبت ألاولى غمً ألاوشؿت الاْخطازًت 

 .باإلْلُم

التي ؤضبحذ جحخل ؤما الٓؿام الطىاعي، َُهخبر مً الٓؿاناث ألاػاػُت الىانسة 

َهى ٌؼخُُس مً وحىز َطص للىمى . مٙاهت مهمت في اليؼُي الاْخطازي ااحلي والجهىي 

 . داضت باليؼبت للطىاناث الًصائُت والطىاناث اإلاهسهُت واإلاُٙاهُُ٘ت

وبذطىص آلاَاّ الؼُاحُت لإلْلُم، َةن لها ما ًُ٘ي مً اإلامحزاث لٙي حشٙل ْؿبا 

ط نلى ؤماًٖ ؾبُهُت مخهسزة ٖػاًت الطومي. ػُاحُا  15 التي جٓو نلى بهس َهي جخَى

، باإلغاَت الى ياباث بدىىم زطواتها الؼمُ٘ت واإلاخمحزة ٗلم مً مسًىت الخمِؼاث

ت لىاإلااغ وػُسي نلي، َصا بلى حاهب  صا ااحؿت الحطاٍض ت والٓىظ ٖو شاػهت للجَز

ٔجطار ني نٍط اوي ًخجلى في  زٓافي َو  .مذخلِ ؤهىام الُلٙلىض العمىضي والٍع
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 الوؾط الطبيعي ألاالؿكان: الفهل  ألاو 

 الوؾط الطبيعي ألاالخلؿيم  صاعر - 1

جم بحسازه بمىحب بالجىىب الشطقي لجهت الطباؽ ػال الٓىُؿطة، ًٓو بْلُم الخمِؼاث 

 : ، ًحس1973ٍقهحر ػىت 

 بْلُمي ػُسي ػلُمان والٓىُؿطة،: شماال 

 نمالتي ػال والصخحراث جماضة،: يطبا 

 ا  بْلُم م٘ىاغ، : شْط

 بْلُم بً ػلُمان: حىىبا. 

 الوؾط الطبيعي- 1-1

 الخًاعيـ - 1-1-1

ت والًطب، ًٌؿي بْلُم الخمِؼاث مؼاحت َامت مً وػـ اإلاًطب  جحسٍ َػاب الشاٍو

صا   :ًخٙىن مً وحسجحن ضئِؼِخحن َماَى  و،مىاؾٔ حبلُت وااحُـ ألاؾلس يٖو

خمحز 500ًطجُو نً ػؿح البحط ب : الىجس الؼاحلي-  ًؿي مىاؾٔ ظمىض وظنحر ٍو م َو

 .مطجُهاث جمُل بلى ؤلاهحساض هحى البحط وؤوزًت جىدشط نلى شٙل ؤحىاعنلى باحخىائه 

 وجػم مطجُهاث ظنحر ،م500 بإٖثر مًالبحط جطجُو نً مؼخىي : اإلاىؿٓت السادلُت- 

 .واإلااغو

  املىار- 1-1-2

ت مخىػؿت جتراوح ًحط ى بْلُم الخمِؼاث بمىاخ شبه حاض،  ًخمحز بدؼاْؿاث ػىٍى

ّ في ؤْطاَا الدؼاْؿاث وحسجل َاجه  .ملم 600و 300بحن   ؤلاْلُم وبالخحسًس شط

ا ملم 800 ب مىؿٓت واإلااغ  .حلها جخىظم بحن شهطي ؤٖخىبط وماي، ػىٍى

 زضحت مانسا َطل الطُِ 19و 15 َاإلاهسٛ الُىمي ًتراوح بحن ،ؤما َُما ًذظ الحطاضة

 ٖما ؤجها جىذُؼ بلى ، زضحت36 و34وبالخحسًس شهطي ًىهُى ويشذ حُث جتراوح بحن 
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حُث جتراوح زضحت الحطاضة  (َبراًط- ًىاًط- زحىبر) زوى مؼخىي لها دالٛ الشهىض الباضزةؤ

 . زضحت12 و10 بحن

 الخلؿيم  صاعر - 1-2

ى ًػم ؤضبهت زوائط وؤضبهت بلسًاث و1973ؤحسر بْلُم الخمِؼاث ػىت   31، َو

 .حمانت ْطوٍت

 الخىظيم  صاعر  :1الجضألاو 

 الضألاائغ 
 الجمــاعــاث

 املجموع اللغألايت اللًغيت

 35 31 4 4 الخميؿاث

 114 91 23 19 الجهت
ت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

  الخطوع الضيموغغافي – 2

 جوػيع الؿكان خؿب ألاؾط الاكامت- 2-1

، بلٌ نسز ػٙان بْلُم الخمِؼاث 2014حؼب ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت 

ازة 221 542 . 2004 وؼمت بغاَُت مٓاضهت مو بحطاء 406 20  وؼمت، ؤي بٍع

ت لإلْلُم اضجُهذ بما مجمىنه   وؼمت مٓابل 47467ولإلشاضة، َةن الؼاٖىت الحػٍط

 . وؼمت لؼاٖىت الىػـ الٓطوي27061اهذُاع ب 

 ػىت %11,8وبذطىص حطت ػاٖىت ؤلاْلُم غمً مجمىم ػٙان الجهت، َٓس بلًذ 

، ؤما حؼب وػـ ؤلاْامت، َٓس سجل اهذُاع ؤًػا 2004 ػىت %13 مٓابل 2014

ت %18,9  الى %22ليؼبت الؼاٖىت الٓطوٍت مً  مٓابل اػخٓطاض لحطت الؼاٖىت الحػٍط

 . دالٛ َترة ما بحن ؤلاحطائحن% 8,7في وؼبت 
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 ( 2014-2004)جطوع الؿكان اللاهوهيحن خؿب ألاؾط  كامت  :2الجضألاو  

 
 الجهت الخميؿاث الوؾط

 خهت الاكليم

 (%) في الجهت

إخهاء 

2004 

 8,6 738 712 2 612 233 خًغر 

 22,0 479 310 1 203 288 كغألار

 13,0 217 023 4 815 521 املجموع

إخهاء 

2014 

 8,7 712 198 3 079 281 خًغر 

 18,9 154 382 1 142 261 كغألار

 11,8 866 580 4 221 542 املجموع
 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىتي : اإلاطسض

ا غهُُا  ونً الخؿىض السًمىيطافي، َٓس سجل بْلُم الخمِؼاث مهسال جعاًسًا ػىٍى

 نلى الطهُس الجهىي، ؤما حؼب %1,3مٓابل  (2014-2004) دالٛ الُترة %0,4بلٌ 

 باإلاسن مٓابل جطاحو %1,9الىػـ، َهى ًذُي جُاوجاث بحن الىػؿحن حُث ًطجُو الى 

ا%1بالٓطي بيؼبت   . ػىٍى

  (2014ألا2004)خؿب ألاؾط  كامت  (%)معضو التزايض الؿىور :3الجضألاو 

 املجموع كغألار خًغر  

 0,4 1,0- 1,9 الخميؿاث

 1,3 0,5 1,7 الجهت

 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىىاث : اإلاطسض

 مً %52مً دالٛ جىظَو ػاٖىت بْلُم الخمِؼاث حؼب وػـ ؤلاْامت، ًدبحن ان 

 . بالىػـ الٓطوي%48ػاٖىت ؤلاْلُم جٓؿً بالىػـ الحػطي مٓابل 
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 2014جوػيع ؾكان إكليم الخميؿاث خؿب ألاؾط  كامت،  :1 املبيان

52%
48%     

  و 

 
 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى : اإلاطسض

 إؾلاطاث الؿكان- 2-2

ع السضاػاث وألابحار السًمىيطاَُت،  بْلُم  نسز ػٙان ػُتراحوحؼب بػٓاؾاث مٖط

، ؤي 2030 وؼمت في ؤَٔ 070 531 بلى 2014 وؼمت ػىت 221 542 مً الخمِؼاث

ى ما ًمثل مهسٛ همى  وؼمت151 11 ٌهازٛ زًمىيطافي بحمالي بدىاْظ ػىىي ، َو

 . الطهُس الجهىي  نلى%0,9  مهسٛ همى ػىىي بًجابي ًبلٌمٓابل- %0,1ػلبي ًبلٌ 

ت إلْلُم  هاث السًمىيطاَُت ؤن الؼاٖىت الحػٍط وحؼب وػـ ؤلاْامت، جبحن الخْى

ا في ؤَٔ %1,2الخمِؼاث ػختزاًس بمهسٛ  ، نلى حؼاب الىػـ الٓطوي 2030 ػىٍى

ا%2-الصي ػِشهس مهسٛ جعاًس ػلبي ًٓسض ب   . ػىٍى
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 (2030-2015)جطوع الؿكان خؿب ألاؾط  كامت : 4الجضألاو 

 2015 2020 2025 2030 
(  %)ؽ.ص.ث.م

(2015-2030) 

 الوؾط اللًغر 

 1,2 733 341 310 326 939 306 731 284 الخميؿاث

 1,4 176 001 4 999 770 3 985 513 3 953 241 3 الجهت

 / كليم

 (%)الجهت 
8,7 8,7 8,6 8,5 - 

 الوؾط اللغألار

 2,0- 337 189 104 211 738 233 003 257 الخميؿاث

 0,4- 293 293 1 600 325 1 759 353 1 461 377 1 الجهت

 / كليم

 (%)الجهت 
18,6 17,2 15,9 14,6 - 

 املجموع

 0,1- 070 531 414 537 677 540 734 541 الخميؿاث

 0,9 469 294 5 599 096 5 744 867 4 414 619 4 الجهت

 / كليم

 (%)الجهت 
11,7 11,1 10,5 10,0 - 

ع السضاػاث وألابحار السًمىيطاَُت: اإلاطسض  بػٓاؾاث مٖط

وبالطيم مً َصا الخىػو الحػطي الصي ًترحم بدباؾا وجحرة التزاًس السًمىيطافي 

ت  ت لإلْلُم غمً مثُلتها الجهٍى بالىػـ الٓطوي، جػل حطت الؼاٖىت الحػٍط

 باليؼبت لحطت %14,6، مٓابل 2030 في أَ %8,5غهُُت اش لً جخهسي ما وؼبخه 

 . الؼاٖىت الٓطوٍت
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 (2030-2015)جطوع عضص ؾكان إكليم الخميؿاث خؿب ألاؾط  كامت : 2املبيان 
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  الكثافت الؿكاهيت –2-3

 مً اإلاؼاحت %44 ؤي حىالي 2 ٗلم8000ًمخس بْلُم الخمِؼاث نلى مؼاحت جىاَع 

ت، ًٓؿنها   َٓـ مً ػٙان الجهت، ألامط الصي ًجهل َصا ؤلاْلُم ٌسجل %11,8الجهٍى

 2ٗلم/ وؼمت67,9ؤزوى ٖثاَت ػٙاهُت مٓاضهت مو باقي ؤْالُم ونماالث الجهت، حُث جبلٌ 

 . نلى الطهُس الجهىي 2ٗلم/ وؼمت255مٓابل 

ونً الجماناث ألاٖثر اٖخكاقا، ًالحل ؤن الىػـ الحػطي إلْلُم الخمِؼاث 

ٌسجل ٖثاَت ػٙاهُت مطجُهت مٓاضهت مو مثُلتها بالىػـ الٓطوي، بش جتراوح بحن ؤْص ى 

 2ٗلم/ وؼمت6289 و2ٗلم/ وؼمت7265ٖثاَت مسجلت ببلسًتي الخمِؼاث وجُُلذ ب 

ع الحػطي العحُلُ٘ت ب  نلى الخىالي، وؤزوى ٖثاَت ببلسًت ػُسي نالٛ البحطاوي واإلاٖط

 .2ٗلم/ وؼمت 669 و2ٗلم/ وؼمت1164

 107ؤما بالىػـ الٓطوي، َإنلى ٖثاَت ػٙاهُت سجلذ بجمانت ؤًذ ًازًً ب 

شمحر التي لم جخهسي ال٘ثاَت الؼٙاهُت بها 2ٗلم/وؼمت  10، وؤزهاَا بجمانت بْى

  .2ٗلم/وؼمت
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 2014خؿب  كليم أألا العمالت،  (2كلم/وؿمت)الكثافت الؿكاهيت : 3املبيان 
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 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر

 الخمضن- 2-4

س واٖب بْلُم 2014 و2004احؼمذ الُترة الُاضلت بحن بحطائي   بكاَطة الخمسن، ْو

َبالُهل، جعاًسث . الخمِؼاث َاجه اإلاؼحرة نلى يطاض باقي ؤْالُم ونماالث الجهت

ت الٓاؾىت باإلْلُم ب  وؼمت مٓابل اهذُاع في نسز الؼاٖىت 47467الؼاٖىت الحػٍط

 %44,7 مٓابل 2014 ػىت %51,8 وؼمت، ؤي بمهسٛ جمسن بلٌ 27061الٓطوٍت ب 

ى ما ٌهازٛ اضجُانا ب 2004ػىت   .  هٓؿت بحن ؤلاحطائحن7,1، َو

وضيم التزاًس الصي ٌشهسٍ مهسٛ الخمسن باإلْلُم هدُجت نىامل الهجطة الٓطوٍت، 

صا جىػو حسوز اإلاسن بلى اإلاىاؾٔ  ت، ٖو وجحٛى بهؼ اإلاىاؾٔ مً ْطوٍت بلى حػٍط

 .ااجاوضة، جػل وؼبت الخمسن باإلْلُم زون مؼخىي مثُلخيها نلى اإلاؼخىي الجهىي 

 ( %)جطوع معضو الخمضن : 5الجضألاو 

 2004 2014 

 51,8 44,7 الخميؿاث

 69,8 67,4 الجهت
 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىىاث : اإلاطسض

ت للجهت، جخىظم نلى %8,7ًػم بْلُم الخمِؼاث   5 بلسًاث و4 مً الؼاٖىت الحػٍط

ت ؤدطي  ودالٛ َترة بحن ؤلاحطائحن، شهس الىػـ الحػطي إلْلُم . مطاٖع حػٍط
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، يحر ؤن وجحرة التزاًس جذخلِ مً %1,9الخمِؼاث مهسٛ جعاًس ػىىي مخىػـ بلٌ  

ع ؤًذ ًازًً  صا ببلسًت ػُسي نالٛ (%4,2)وحسة جطابُت الدطي، اش بلٌ ؤْطاٍ بمٖط  ٖو

 ، %2، جليهما بلسًتي الخمِؼاث وجُُلذ بمهسٛ جعاًس ػىىي ًٓاضب (%2,9)البحطاوي 

عي ظحُلُ٘ت و اوإلااغ بمهسٛ جعاًس ػىىي بلٌ  صا مٖط ؤما بلسًت الطماوي، َٓس . %1,6ٖو

ذ شبه اػخٓطاض في نسز ػاٖىتها اش بلٌ مهسٛ التزاًس الؼىىي بها  في ححن . %0,1نَط

ع و جُساغ جطاحها في نسز الؼٙان بمهسالث جعاًس ػلبُت بلًذ  عي اإلاهاٍظ -)نٍط مٖط

  . نلى الخىالي(%0,2-) و (0,3%

جوػيع الؿكان اللاهوهيحن للبلضياث ألااملغاذؼ اللًغيت خؿب حجم : 6الجضألاو 

 2014الؿكان، 

 الحجم
بلضيت أألا مغذؼ 

 خًغر 
2004 2014 

اللهت 

ؾىت  

2014 

(%) 

معضو 

التزايض 

 الؿىور 

(%) 

 100أذثر مً 

  وؿمت000
 2,0 46,8 542 131 487 107 (ب)الخميسات 

  إلى000 50مً 

  وؿمت000 100
 1,9 30,8 709 86 815 71 (ب)تيفلت 

  إلى000 10مً 

  وؿمت000 20

 0,1 4,4 297 12 172 12 (ب)الرماني 

سيدي عالل 
 (ب)البحراوي 

11 824 15 866 5,6 2,9 

 1,6 4,0 145 11 460 9 مركز اولماس

 000 10أكل مً 

 وؿمت

 0,3- 3,2 901 8 190 9 مركز المعازيز

 4,2 2,6 242 7 796 4 مركز ايت يادين

 0,2- 1,3 520 3 584 3 مركز تيداس

 1,6 1,4 857 3 284 3 مركز زحيليكة

 1.9 100 079 281 612 233  املجموع

 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىتي : اإلاطسض

ت  حؼب حجم الؼٙان،  (بلسًاث ومطاٖع )مً دالٛ جطجِب َاجه الخجمهاث الحػٍط

حن باإلْلُم جٓؿً مسًىت الخمِؼاث  %47ًدبحن ؤن ما ًىاَع  مً الؼٙان الحػٍط
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ؤما اإلاسن اإلاخىػؿت شاث حجم ًتراوح . 2014 وؼمت ػىت 542 131وحسَا بما نسزٍ 

حن%30,8 وؼمت، َهي جػم 000 100 و000 50بحن   . مً الؼٙان الحػٍط

 املمحزاث الضيموغغافيت- 2-5

 وؿبت الظذوع - 2-5-1

جمً٘ وؼبت الصٗىض مً ُْاغ ؤَمُت نسز الطحاٛ مٓاضهت مو نسز اليؼاء، َهي جحسز 

س بحن بحطاء .  امطؤة100بهسز الطحاٛ لٙل   ضحل 967 ؤن َاجه اليؼبت بلًذ 2014ْو

 . امطؤة1000لٙل 

وحؼب وػـ ؤلاْامت، ًالحل هٓظ في نسز الطحاٛ بالىػـ الحػطي مٓابل َائؼ 

 ضحل لٙل 1017 و922ؾُُِ بالىػـ الٓطوي حُث بلًذ وؼبت الصٗىض بالىػؿحن 

 . امطؤة نلى الخىالي1000

 جوػيع الؿكان خؿب فئاث الاعماع - 2-5-2

م  جخمحز ػاٖىت بْلُم الخمِؼاث بُخىتها، اش بلًذ وؼبت ألاشخاص البالًت ؤنماَض

حؼب وػـ ؤلاْامت، .  نلى الطهُس الجهىي %27,3، مٓابل %27,6 ػىت  15ؤْل مً 

ت ب   .  نلى الخىالي%26,2 و%29حهخبر الؼاٖىت الٓطوٍت ؤٖثر َخىة مً مثُلتها الحػٍط

م بحن   ػىت، ًالحل ؤن وؼبتهم جبلٌ  59 و15وبذطىص ألاشخاص الصًً جتراوح ؤنماَض

. (%58,8) مٓاضهت مو الىػـ الٓطوي (%63,5)، مو اضجُانها بالىػـ الحػطي 61,2%

م  ، َهي جطجُو ؤٖثر بةْلُم 60ؤما َئت ألاشخاص البالًت ؤنماَض  ػىت َما َّى

 .(%9,2) مٓاضهت مو اإلاخىػـ الجهىي (%11,2)الخمِؼاث 

 2014خؿب فئاث  عماع ألاألاؾط  كامت،  (%)جوػيع الؿكان : 7الجضألاو 

 الجهت الخميؿاث  

 املجموع كغألار خًغر  املجموع كغألار خًغر  فئاث  عماع

 15أكل مً 

 ؾىت
26,2 29,0 27,6 25,2 32,2 27,3 

 63,5 59,5 65,2 61,2 58,8 63,5  ؾىت59 -15

 9,2 8,3 9,6 11,2 12,2 10,3  ؾىت فأذثر60

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 املجموع

 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى : اإلاطسض
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 اللالت الؼألااحيت - 2-5-3

 ػىت َإٖثر حؼب الحالت العواحُت ًبحن َُمىت 15بن جىظَو الؼٙان البالًحن 

 (.2014ػىت ) نىس اليؼاء %58,6 نىس الطحاٛ و  %57,1اإلاتزوححن ب

 ؾىت فأذثر خؿب الجيـ، ألاؾط  كامت 15الؿكان البالغحن  (%)جوػيع : 8الجضألاو 

 2014ألااللالت الؼألااحيت، 

 الجيـ
 املجموع املطللون   عامل املتزألاحون  العؼاب

 الوؾط اللًغر 

 100 1,4 1,0 55,6 42,0 طذوع 

 100 11,5 4,9 55,4 28,2 إهار

           الوؾط اللغألار

 100 1,0 1,1 58,6 39,2 طذوع 

 100 2,7 12,0 60,5 23,0 إهار

    املجموع

 100 1,2 1,0 57,1 40,6 طذوع 

 100 3,9 11,7 58,6 25,8 إهار
 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى : اإلاطسض

 %25,8 مٓابل %40,6ؤما نً قاَطة الهعوبت، َهي جمؽ الطحاٛ ؤٖثر مً اليؼاء ب 

 مً  %11,7بِىما ًالحل ن٘ؽ شلٚ لسي َئت ألاضامل، بش حشٙل ألاضمالث. نلى الخىالي

وهُؽ اإلاىحى، وبن .  لسي الطحاٛ%1مجمىم اليؼاء في ححن ال جخجاوظ َصٍ اليؼبت 

 زالر مطاث (%3,9)بيؼبت ؤْل، ٌسجل لسي اإلاؿلٓحن بش جخجاوظ اليؼبت لسي اليؼاء 

 .(%1,2)هكحرتها لسي الطحاٛ 

 ػىت، ما َخئذ وجحرتها جطجُو، 55بن الهعوبت النهائُت، التي جٓاغ بيؼبت الهاظبحن في ػً 

 الى %2,3 نىس الصٗىض و مً %5 الى %3,3اش اهخٓلذ، دالٛ َترة ما بحن الاحطائحن مً 

 جحىال هىنُا في 2004وجبحن مٓاضهت َاجه اإلاهؿُاث مو مثُلتها لؼىت .  لسي ؤلاهار6%

، نلى دالٍ 2014حسة َصٍ الكاَطة حُث مؼذ ؤلاهار ؤٖثر مً الصٗىض دالٛ ػىت 

 . الصي سجل اضجُام َاجه اليؼبت نىس الصٗىض مىه نىس ؤلاهار2004بحطاء 
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 ؾىت خؿب الجيـ 55عىض ؾً  (%)جطوع وؿبت العؼألابت النهائيت : 9الجضألاو 

 2014 ألا2004ألاألاؾط  كامت، 

 الجيـ
 2014إخهاء  2004إخهاء 

 املجموع كغألار خًغر  املجموع كغألار خًغر 

 5,0 5,2 4,8 3,3 3,4 3,2 طذوع 

 6,0 6,1 6,0 2,3 2,0 2,7 إهار
 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىتي : اإلاطسض

  مخوؾط الؿً عىض الؼألااج  ألاو 

طة اهذُاغا محؼىػا إلاخىػـ  دالٛ َترة ما بحن ؤلاحطائحن، بُيذ اإلاهؿُاث اإلاخَى

 ػىت، هُؽ اإلاىحى 25 بلى 26,4الؼً نىس العواج ألاٛو لسي ؤلاهار، بش جطاحو مً 

سجل ب٘ال وػؿي ؤلاْامت مو وجحرة ؤٖبر بالىػـ الٓطوي، في ححن بٓي مؼخٓطا لسي 

 .  ػىت32الصٗىض في حسوز 

جطوع مخوؾط الؿً عىض الؼألااج  ألاو خؿب الجيـ ألاألاؾط  كامت، : 10الجضألاو 

  2014 ألا2004

 
 املجموع كغألار خًغر 

 إهار طذوع  إهار طذوع  إهار طذوع 

 26,4 32,1 25,7 31,0 27,4 33,5 2004إخهاء 

 25,0 32,0 23,8 31,2 26,1 33,0 2014إخهاء 
 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىتي  : اإلاطسض

، ل٘ال  وجبحن مٓاضهت مهؿُاث ٖال الىػؿحن ؤن مخىػـ الؼً نىس العواج ألاٛو

 ػىت لسي الصٗىض 33الجيؼحن، ًطجُو بالىػـ الحػطي مىه بالىػـ الٓطوي ب 

، ؤي ؤن 2014 ػىت نلى الخىالي ػىت 23,8 ػىت و31,2 ػىت لسي ؤلاهار، مٓابل 26,1و

الهعاب بالىػـ الٓطوي ًٓبلىن نلى العواج في ػً مب٘طة مٓاضهت مو ؤمثالهم بالىػـ 

 .وهُؽ اإلاالحكت حسجل لسي اليؼاء باإلآاضهت مو الطحاٛ في ٖال الىػؿحن. الحػطي 
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 الخهوبت - 2-5-4

، بلٌ نسز ألاؾُاٛ لسي ٗل امطؤة بةْلُم الخمِؼاث ؾُلحن لٙل 2014حؼب بحطاء 

ى هُؽ اإلاؼخىي اإلاسجل نلى الطهُس الجهىي   .امطاة، َو

، ؤن َصا اإلااشط شهس اهذُاغا 2004وجبحن مٓاضهخه مو مثُله اإلاسجل دالٛ بحطاء 

س .  ؾُل لٙل امطؤة2 بلى 2,4ملحىقا بةْلُم الخمِؼاث بحن ؤلاحطائحن، بش جطاحو مً  ْو

مؽ َصا الاهذُاع في مؼخىي الخطىبت الىػـ الٓطوي ؤٖثر مً الىػـ الحػطي 

، في ححن بٓي شبه مؼخٓط بالىػـ 2,2 بلى 2,8حُث مط مً   ؾُل بالىػـ ألاٛو

 .هُؽ اإلاىحى سجل نلى الطهُس الجهىي .  ؾُل لٙل امطؤة1,8الحػطي في حسوز 

ذُي َصا اإلااشط جباًىاث مهمت، جكهط حلُا مً دالٛ اضجُام مؼخىي الخطىبت نىس  ٍو

طحو َصا الُاّض بحن وػؿي . ؤلاهار بالىػـ الٓطوي مٓاضهت مو الىػـ الحػطي  ٍو

َبالُهل، ٌشٙل . ؤلاْامت بلى نسة نىامل، منها ؤػاػا الادخالٍ في اإلاؼخىي السضاس ي

ؾٛى ػً الخمسضغ بلى ما بهس اإلاطحلت ؤلابخسائُت نامال ًازط في الخطىبت مً دالٛ 

 .جإحُل الؼً نىس العواج ألاٛو باالغاَت الى الخذؿُـ الهائلي

 2014 ألا2004جطوع املؤقغ الترذيبي للخهوبت خؿب ألاؾط  كامت، : 11الجضألاو  

 
 2014إخهاء  2004            إخهاء 

 املجموع كغألار خًغر  املجموع كغألار خًغر 

 2,0 2,2 1,8 2,4 2,8 1,9 الخميؿاث

 2,1 2,5 1,9 2,3 3,0 2,0 الجهت
 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىتي : اإلاطسض

  ميت ألاالخمضعؽ- 2-5-5

 ميت  

 اضجُام وؼبت ألامُت بلى 2014ؤقهطث هخائي ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت 

م 40,4%  ػىىاث َإٖثر نلى الطهُس ؤلاْلُمي 10 نىس ألاشخاص البالًت ؤنماَض

ا%29,4مٓابل  س نٍط َصا اإلاهسٛ جحؼىا ملمىػا بحن ؤلاحطائحن بُػل .  حهٍى ْو

 .ااجهىزاث الُٓمت للسولت وااجخمو اإلاسوي مً دالٛ بطامجهما احى ألامُت
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وحؼب وػـ ؤلاْامت، هالحل جباًىاث مهمت بحن الىػؿحن، حُث بلٌ مهسٛ ألامُت 

ؤما .  نىس ػٙان الىػـ الٓطوي%53,1 نىس ػٙان الىػـ الحػطي مٓابل 29%

، وجعزاز %51,7حؼب الجيؽ، َهاجه الُىاّض جخُاْم نىس اليؼاء حُث ًبلٌ اإلاهسٛ 

 .الهىة ؤٖثر بحن الجيؼحن في الىػـ الٓطوي ؤٖثر مىه في الحػطي 

 2014 ألا2004خؿب الجيـ ألاألاؾط  كامت،  (%)جطوع معضو  ميت : 12الجضألاو 

 الوؾط
 املجموع كغألار خًغر 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 

اكليم 

 الخميؿاث
33,3 29,0 61,7 53,1 49,6 40,4 

  28,5 36,1 40,0 47,1 17,6 20,3 طذوع 

 51,7 62,4 66,4 76,0 39,2 44,9 إهار 

 29,4 38,4 49,7 60,7 21,2 27,2 الجهت
  2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىتي : اإلاطسض

ذالضت، ٌسجل ؤن ألامُت جطجُو بةْلُم الخمِؼاث داضت نىس اليؼاء وجخُاْم ؤٖثر  ٖو

نىس اللىاحي ًٓؿً بالىػـ الٓطوي، ألامط الصي ٌؼخسعي ج٘ثُِ الجهىز احاضبت َاجه 

 .اإلاهػلت

جعزاز حسة قاَطة ألامُت مو الخٓسم في الؼً، بش ٌسجل ؤٖبر مهسٛ نىس ألاشخاص 

ؼخُحل ألامط ؤٖثر بالىػـ الٓطوي (%70,4) ػىت 50الصي ًُّى ػنهم  . (%84,6)، َو

م بحن   ػىت، َاإلاالحل ؤن حىالي 50 و35ؤما باليؼبت لألشخاص اإلاتراوحت ؤنماَض

ت حهاوي مشٙل ألامُت في ححن ال ًخهسي َصا اإلاهسٛ   نىس %5,9هطِ َاجه الُئت الهمٍط

م ؤْل مً   . ػىت15ألاشخاص البالًت ؤنماَض

 2014خؿب فئاث الاعماع ألاألاؾط  كامت،  (%)معضو  ميت : 13الجضألاو 

  ؾىت49- 35  ؾىت34-25  ؾىت24-15  ؾىت14- 10 الوؾط 
  ؾىت50

  فاذثر

 57,6 36,5 22,6 5,4 1,9 خًغر 

 84,6 66,6 54,0 23,4 10,1 كغألار

 70,4 50,4 38,1 13,7 5,9 املجموع 

 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت : اإلاطسض
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 الخمضعؽ

، بلٌ مهسٛ جمسضغ ألاؾُاٛ 2014حؼب هخائي ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت 

م بحن  بٓى َصا اإلاهسٛ ؤْل %92,5 الخمِؼاث ػىت بةْلُم 12 و 7ااحطىضة ؤنماَض ، ٍو

(. %95,5)مً مثُلُه اإلاسجل نلى الطهُس الجهىي 

ألاالجيـ  خؿب الوؾط ( ؾىت12 إلى 7مً ) معضو جمضعؽ  طفاو: 14الجضألاو 

)%( ،2014 

 الوؾط خًغر  كغألار املجموع

 الصٗىض  97,6 90,6 94,1

 ؤلاهار 97,6 83,9 90,8

 اكليم الخميؿاث 97,6 87,3 92,5

 الجهت 97,9 91,2 95,5
  2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت : اإلاطسض

ًكهط مً دالٛ َصٍ الىخائي ؤن وػـ ؤلاْامت والجيؽ ًازطان بيؼب مخُاوجت نلى و

 مً ألاؾُاٛ بالىػـ الحػطي اججهىا هحى %97,6مهسٛ الخمسضغ، حُث هجس ؤن 

.  بالىػـ الٓطوي%87,3ماػؼاث الخهلُم ؤلابخسائي للسضاػت مٓابل 

ؤما حؼب الجيؽ، هجس اهذُاع َصا اإلاهسٛ نىس ؤلاهار بالىػـ الٓطوي، حُث بلٌ 

باة هٓـ14نىس مثُالتهً بالىػـ الحػطي، ؤي بُاّض  %97,6  مٓابل 83,9% .  جٍٓط

  ؾغ - 2-6

 جطوع عضص  ؾغ - 2-6-1

 ؤػطة مٓابل 144 122، اضجُو نسز ؤػط بْلُم الخمِؼاث الى 2014حؼب بحطاء 

س ادخلُذ وجحرة َصا التزاًس مً وػـ آلدط، بش نٍط . 2004 ؤػطة ػىت 996 102 ْو

 514 17الىػـ الحػطي جؿىضا مهما لهسز ألاػط الٓاؾىت به، حُث شهس اضجُانا ب 

 . َٓـ بالىػـ الٓطوي634 1ؤػطة مٓابل 

وضيم اضجُام نسز ؤػط ؤلاْلُم بحن ؤلاحطائحن، َٓس اهذُػذ حطتهم غمً مجمىم 

 %25,3هُؽ اإلاىحى شهسٍ الىػـ الٓطوي مطوضا مً . %12 الى %13,1ؤػط اإلامل٘ت مً 
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، في ححن بُٓذ حطت الىػـ الحػطي مً ألاػط مؼخٓطة بحن ؤلاحطائحن %21,7الى 

 .%8,8في حسوز 

  2014 ألا2004جطوع  ؾغ خؿب ألاؾط  كامت، : 15الجضألاو 

 
 2014إخهاء  2004إخهاء 

املجموع كغألار خًغر املجموع كغألار خًغر 

 (1)الخميؿاث 

50 594
 52 402
 102 996

 

68 108
 54 036
 122 144

 

 (2)الجهت 

576 662
 207 051
 783 713
 766 852
 248 255
 1 015 107

 
(1(/)2)(%) 8,7 25,3 13,1 8,8 21,7 12,0 

 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىتي : اإلاطسض

 مخوؾط حجم  ؾغ- 2-6-2

 ؤشخاص بٙل 4,4 بلى 5,1شهس مخىػـ حجم ألاػط بةْلُم الخمِؼاث اهذُاغا مً 

مً٘ جُؼحر َصا اإلاىحى الخىاظلي لحجم ألاػط، . (2014-2004)ؤػطة دالٛ الُترة  ٍو

اإلاسجل ػىاء نلى الطهُس ؤلاْلُمي ؤو الجهىي، بالخطىص بلى اهذُاع الخطىبت 

يي لثٓاَت ألاػطة اإلاخهسزة ألاَطاز لطالح ألاػطة الىىوٍت  .والتراحو الخسٍض

 2014  ألا2004جطوع مخوؾط حجم  ؾغ خؿب ألاؾط  كامت، : 16الجضألاو 

 
 2014إخهاء  2004إخهاء 

 املجموع كغألار خًغر  املجموع كغألار خًغر 

 4,4 4,8 4,1 5,1 5,5 4,6 الخميؿاث

 4,5 5,6 4,1 5,1 6,3 4,7 الجهت
 2014 و2004ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىتي : اإلاطسض
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 ظغألاف ؾكً الاؾغ-  2-7

ًخهلٔ ألامط في َصٍ الُٓطة بخٓسًم احت نً قطوٍ ػً٘ ألاػط بةْلُم الخمِؼاث 

، واإلاخمثلت 2014حؼب اإلاهاًحر اإلاهخمسة في ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت 

طة به صا ؤَم وػائل الخجهحز اإلاخَى  .ؤػاػا في هىم اإلاؼً٘ وؤْسمُخه زم ضُت الحُاظة ٖو

 هوع املؿكً - 2-7-1

  الوؾط اللًغر 

 ٖبحر نلى الهازاث ٛلم ًازط الخىػو الحػطي والتزاًس اإلالحىف لهسز ألاػط بشٚ

 2014َٓس بُيذ هخائي ؤلاحطاء الهام ألادحر لؼىت . الؼ٘ىُت الخاضت بإػط َصا الاْلُم

 مً %1,4ؤن الهِش اإلاشتٕر زادل نماضاث ػ٘ىُت ًكل ادخُاضا غهُُا حسا حُث ؤن 

ؤػط ؤلاْلُم َٓـ جخجه بلى ؤلاْامت بشٓت، ؤي بيؼبت جٓل ب٘ثحر نً اإلاخىػـ الجهىي 

ألاٖثر اهدشاضا " مىاٛظ مًطبُت"ونلى َصا ألاػاغ، جػل اإلاؼاًٖ مً هىم . (20,5%)

ؤما الؼً٘ يحر .  جٓؿً َصا الىىم مً اإلاؼاًٖ(%87) ؤػط 8 مً ؤضل 7حُث ؤن 

 .%6,3الالئٔ، َهى ًمثل وؼبت جبلٌ 

 الوؾط اللغألار 

 مً %59,1بالىػـ الٓطوي، جػل اإلاؼاًٖ مً هىم ْطوي ألاٖثر اهدشاضا حُث ؤن 

، وهي وؼب جٓاضب اإلاخىػـ  %29,2ألاػط جٓؿً به، جلُه اإلاؼاًٖ اإلاًطبُت بما وؼبخه

ؤما اإلاطجبت الثالثت َُحخلها الؼً٘ يحر الالئٔ . ( نلى الخىالي%30,4 و %60,9)الجهىي 

ا%6,6 )%9,9ب   .( حهٍى

 2014خؿب هوع املؿكً ألاألاؾط  كامت،  (%)جوػيع  ؾغ: 17الجضألاو 

 هوع املؿكً
 الجهت الخميؿاث

 املجموع كغألار خًغر  املجموع كغألار خًغر 

 4,5 1,0 5,6 2,1 0,9 3,1 فيال

 15,6 0,4 20,5 0,8 0,2 1,4 قلت

 56,0 30,4 64,2 61,4 29,2 86,9 صاع مغغبيت

 7,6 6,6 8,0 7,9 9,9 6,3 ؾكً غحر الئم

 15,5 60,9 0,8 26,6 59,1 0,9 ؾكً كغألار

 0,9 0,8 0,9 1,2 0,8 1,5 آزغ

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 املجموع

 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت :   اإلاطسض
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 أكضميت املؿكً - 2-7-2

 مً اإلاؼاًٖ اإلاخىاحسة نلى %22جبحن اإلاهؿُاث اإلاخهلٓت بإْسمُت اإلاؼً٘ ؤن ما ًٓاضب 

ا   ػىىاث، في ححن جبلٌ حطت اإلاؼاًٖ شاث 10جطاب بْلُم الخمِؼاث ال ًخهسي نمَط

ونً البىاًاث ألاٖثر نمطا والتي . %25,1 ػىت ما وؼبخه 20 و 10ؤْسمُت جتراوح بحن 

، وهي جطجُو اٖثر بالىػـ %43,3  ػىت، َخبلٌ وؼبتها 49 و20جتراوح اْسمُتها بحن 

ؤما البىاًاث اإلاخٓازمت التي . (%38,1) نما َى نلُه بالىػـ الٓطوي (%47,5)الحػطي 

ا   مً مجمىم مؼاًٖ ؤلاْلُم، مو جُاوجاث بحن %9,6 ػىت، َخبلٌ 50ًخهسي نمَط

 . باإلاسن%6,4 بالٓطي مٓابل %13,7وػؿي ؤلاْامت، حُث جطجُو َاجه اليؼبت بلى 

 نفت خياػة املؿكً - 2-7-3

 مً ؤػط ؤلاْلُم هي مال٘ت ؤو في 70,3%، ؤن 2014جبحن مهؿُاث ؤلاحطاء ألادحر لؼىت 

ت  ٔ جملٚ اإلاؼاًٖ اإلآُمت بها، بِىما ال جخهسي وؼبت ألاػط اإلا٘تًر وجبلٌ . 15,6%ؾٍط

ت في ححن ال جخهسي َصٍ اليؼبت %26,6وؼبت َصٍ ألادحرة   مً مجمىم ألاػط الحػٍط

 . مً مجمىم ألاػط الٓطوٍت1,7%

 الكثافت صازل املؿكً- 2-7-4

ت مسي الػًـ نلى  جمً٘ اإلاهؿُاث اإلاخهلٓت بخىظَو ألاػط حؼب نسز الًٍط مً مهَط

صا ال٘شِ نً حسة اٖخكاف اإلاؼاًٖ آلاَلت طة، ٖو  .اإلاؼاًٖ اإلاخَى

 مً ؤػط بْلُم الخمِؼاث جٓؿً مؼاًٖ جخٙىن %39,1، لىحل ؤن 2014ودالٛ ػىت 

خحن و ، في ححن حسجل 4 منهم جٓؿً بمؼاًٖ شاث %12في ؤْص ى الحاالث مً يَط  يٍط

وحهعي َاجه الىغهُت . %39,2 يٍط ؤنلى وؼبت ب 3ألاػط الٓاؾىت بمؼاًٖ جخٙىن مً 

 .بلى جسوي قطوٍ نِش ألاػط باإلْلُم التي جحٛى زون امخالٕ مؼاًٖ ؤٖثر َؼاحت

 الخجهحزاث  ؾاؾيت للمؿكً - 2-7-5

ط الًالبُت الهكمى مً ؤػط ؤلاْلُم نلى مؼاًٖ مجهعة بمؿبر ومطحاع بما  جخَى

وجطجُو َاجه اليؼب بالىػـ الحػطي ؤٖثر مٓاضهت .  نلى الخىالي%79 و%92,1وؼبخه 

 باليؼبت للمؿبر  %88,2 مٓابل %95,3مو الىػـ الٓطوي، بش ٌسجل نلى الخىالي، 

ؤما الحمام الهططي، َهى ؤٖثر اػخهماال مً .  باليؼبت للمطحاع%54,9 مٓابل %98و
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ت، في ححن جلجإ مثُلتها الٓطوٍت بلى الاػخُازة مً دسماث  ؾٍط ألاػط الحػٍط

 .الحماماث ااحلُت

طة لسي   مً ؤػط %58,2 و%77,6وبذطىص ال٘هطباء واإلااء الطالح للشطب، َهي مخَى

ؤلاْلُم، يحر ؤن وؼبت الاضجباؽ باإلااء الجاضي بالىػـ الٓطوي جبٓى غهُُت حُث 

 . بالىػـ الحػطي %90,5 مً ألاػط مٓابل %17,5حؼخُُس مىه َٓـ 

خؿب الخجهحزاث  ؾاؾيت للمؿكً ألاألاؾط  كامت،  (%)جوػيع  ؾغ : 18الجضألاو 

2014 

 املجموع كغألار خًغر  الخجهحزاث  ؾاؾيت

 92,1 88,2 95,3 املطبش

 79,0 54,9 98,0 املغخاى

 34,3 9,1 54,3 خمام عهغر أألا عقاقت

 14,5 26,8 4,8 خمام مدلي

 58,2 17,5 90,5 ماء حاعر 

 77,6 61,3 90,6 الكهغباء
 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت : اإلاطسض

  التزألاص باملاء 

 مً ؤػط بْلُم الخمِؼاث جٓؿً %41,8، َةن 2014حؼب ؤلاحطاء ألادحر لؼىت 

وجخجاوظ َصٍ اليؼبت  .مؼاًٖ يحر مطجبؿت بالشب٘ت الهمىمُت لخىظَو اإلااء الشطوب

 .(%9,5) هكحرتها بالىػـ الحػطي (%82,5)بالىػـ الٓطوي ب٘ثحر 

مً ؤػط ؤلاْلُم %52 جلجإ َصٍ ألاػط بلى التزوز باإلااء بؿّط مذخلُت، اش هالحؼ ان 

حؼخذسم الؼٓاًاث، آلاباض، اإلاؿُُاث او الىٓـ اإلاائُت ااجهعة ٗىػُلت للتزوز باإلااء 

الشطوب، جليها في اإلاطجبت الثاهُت ألاػط التي جلجإ بلى مُاٍ آلاباض او اإلاؿُُاث يحر ااجهعة 

ؤما اإلاطجبت الثالثت َخهىز .  هُؽ اإلاىحى ٌشهسٍ ٖال وػؿي ؤلاْامت .(%38,4)بما وؼبخه 

 مىه (%7,3)، وهي ؤٖثر اػخهماال بالىػـ الٓطوي %6,5للهُىن والىزًان والؼىاقي ب 

 .(%0,4)بالىػـ الحػطي 
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غحر املغجبطت مؿاذنها بالكبكت العموميت لخوػيع املاء  (%)جوػيع  ؾغ: 19الجضألاو  

 2014الكغألاب  خؿب ألاؾيلت التزألاص ألاألاؾط  كامت، 

 املجموع كغألار خًغر  ألاؾيلت التزألاص باملاء

 52,0 50,5 63,8 ؾلايت، بئر، مطفيت أألا هلطت مائيت مجهؼة

 38,4 40,1 25,2 بئر أألا مطفيت غحر مجهؼيً

 0,9 0,7 2,4 بائع املاء

 6,5 7,3 0,4 عحن أألا ألااص أألا ؾاكيت

 2,2 1,4 8,3 مهضع آزغ

 100,0 100,0 100,0 املجموع
 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت : اإلاطسض

 هاعة   

جبلٌ وؼبت ألاػط يحر اإلاطجبؿت مؼاٖنها بالشب٘ت الهمىمُت لخىظَو ال٘هطباء بةْلُم 

ٗىػُلت ؤػاػُت " الًاظ"جلجإ هطِ َصٍ ألاػط بلى اػخذسام . %22,4الخمِؼاث 

هُؽ الادخُاضاث حسجل ب٘ال . %28,4بما وؼبخه " الٓىسًل والشمىم"ًليها . لإلهاضة

 . الىػؿحن

ُبت جذخلِ مً وػـ آلدط، حُث ؤن   مً %21,3ؤما بذطىص اإلاطجبت الثالثت، َالتٖر

ت %8,3ألاػط الٓطوٍت جلجإ بلى الؿاْت الشمؼُت في ححن ؤن    مً ألاػط الحػٍط

 .حؼخذسم وػائل ؤدطي بًطع ؤلاهاضة

غحر املغجبطت مؿاذنها بالكبكت العموميت لخوػيع  (%)جوػيع  ؾغ: 20الجضألاو 

 2014الكهغباء خؿب ألاؾيلت  هاعة املؿخعملت ألاألاؾط  كامت، 

 املجموع كغألار خًغر  ألاؾيلت  هاعة

 49,8 49,6 50,7 الغاػ

 28,4 27,2 33,1 اللىضيل ألاالكموع

 18,3 21,3 7,3 الطاكت الكمؿيت

 0,6 0,6 0,7 مولض 

 2,8 1,4 8,3 ألاؾيلت أزغر 

 100,0 100,0 100,0 املجموع

 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت : اإلاطسض
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 ٍاملؿخعملت جهغيف امليا  

الىػُلت ألاٖثر اػخهماال مً بحن ؾّط جطٍطِ اإلاُاٍ " الشب٘ت الهمىمُت"حهخبر 

 زم %25,1بيؼبت " في الؿبُهت"، جليها %53اإلاؼخهملت باإلْلُم حُث جبلٌ حطتها 

 .  َٓـ% 17,9ب " الحُط الصحُت"

ُبت مً وػـ آلدط حُث ٌسجل شُىم  بالىػـ " الشب٘ت الهمىمُت"وجذخلِ َصٍ التٖر

 . َٓـ بالىػـ الٓطوي%5,5 مٓابل %90,6الحػطي ب 

ؤما جطٍطِ اإلاُاٍ اإلاؼخهملت في الؿبُهت، َخهخبر الىػُلت الؼائسة بالىػـ الٓطوي بما 

الخُاض الثاوي لالػط ب٘ال الىػؿحن مو " الحُط الصحُت"وجبٓى . %54,4حطخه 

 . َٓـ بالىػـ الحػطي %7مٓابل  %31,7 اضجُانها بالىػـ الٓطوي الى

خؿب طغيلت جهغيف املياٍ املؿخعملت ألاألاؾط  (%)جوػيع  ؾغ: 21الجضألاو 

 2014 كامت، 

 املجموع كغألار خًغر  طغيلت الخهغيف

 53,0 5,5 90,6 الكبكت العموميت

 17,9 31,7 7,0 خفغة صليت

 3,8 8,1 0,4 بئر مفلوص

 25,1 54,4 1,9 في الطبيعت

 0,2 0,4 0,1 طغيلت أزغر 

 100,0 100,0 100,0 املجموع
 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى لؼىت : اإلاطسض
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 املمحزاث الؿوؾيواكخهاصيت: الفهل الثاوي

 اليكاط ألاالدكغيل- 1

جمً٘ ماشطاث الدشًُل مً حؼلُـ الػىء نلى ػّى الشًل نبر جٓسًم مهسالث 

مما ٌؼانس نلى . اليشاؽ والبؿالت حؼب الىػـ والجيؽ والؼً ومؼخىي الخإَُل

 .جىحُه الؼُاػاث الهمىمُت وجسدالث مذخلِ الُانلحن الؼُاػُحن والاْخطازًحن

 ( ؾىت فأذثر15)معضو اليكاط - 1-1

ا   ػىت َإٖثر 15ٌهٍط مهسٛ اليشاؽ الطافي بحطت الؼاٖىت اليشُؿت البالٌ نمَط

ت  .غمً مجمىم الؼٙان مً هُؽ الُئت الهمٍط

س بُيذ هخائي البحث الىؾني حٛى الدشًُل لؼىت   %50 ان َصا اإلاهسٛ بلٌ 2015ْو

ٌسجل اضجُام  حؼب الىػـ، .  نلى الطهُس الجهىي %46,4بةْلُم الخمِؼاث مٓابل 

 %35,8 بالٓطي مٓابل %63,1مهسٛ اليشاؽ الٓطوي مٓاضهت مو مثُله الحػطي بش بلٌ 

 .باإلاسن

، ًكهط ؤن مهسٛ اليشاؽ نٍط اهذُاغا بالىػـ الحػطي بش 2014ومٓاضهت مو ػىت 

 بلى %61,5، مٓابل اضجُام ؾُُِ بالىػـ الٓطوي مً %35,8 الى %39,5  اهخٓل مً

 . ب٘ال الىػؿحن %50، لُبٓى مؼخٓطا في حسوز63,1%
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 2014خؿب ألاؾط  كامت،  ( ؾىت فأذثر15( )%)معضو اليكاط : 22الجضألاو 

 2015ألا

 

 

 املجموع كغألار خًغر 

طذوع 
ر 

إها
 

املجموع
 

طذوع 
ر 

إها
 

املجموع
 

طذوع 
ر 

إها
 

املجموع
 

الخميؿاث 

ؾىت 

2015  - -

35,8
 

 - -

63,1
 

 - -

50,0
 

ؾىت 

2014  - -

39,5
 

 - -

61,5
 

 - -

50,9
 

الجهت 
ؾىت 

2015 

63,8
 20,2
 41,0
 81,4
 38,0
 59,8
 69,1
 25,1
 46,4
 

ت ؤلاحطاء، البحث الىؾني حٛى الدشًُل : اإلاطسض  2015 و2014مسًٍط

 معضو البطالت- 1-2

م   15ٌهٍط مهسٛ البؿالت بيؼبت الهاؾلحن غمً الؼٙان اليشُؿحن البالًت ؤنماَض

 .ػىت َإٖثر

ى مؼخىي %6,2، سجل َصا اإلاهسٛ وؼبت 2015ودالٛ ػىت   بةْلُم الخمِؼاث، َو

 .(%10) هٓـ نً هكحٍر الجهىي 4ًٓل ب 

وحؼب وػـ ؤلاْامت، ًالحؼ ان مهسٛ البؿالت ًطجُو ؤٖثر بالىػـ الحػطي 

 .(%2) مٓاضهت مو الىػـ الٓطوي (14,2%)

 حُث 2015 و2014 ٖما ججسض ؤلاشاضة بلى ؤن مهسٛ البؿالت اجذص وجحرة جىاظلُت بحن 

ى مىحى سجل ؤًػا بالىػؿحن الحػطي والٓطوي. %6,2  الى %8,7اهذُل مً   .َو
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 2015 ألا2014خؿب ألاؾط  كامت،  (%)معضو البطالت : 23الجضألاو 

 

 

 املجموع كغألار خًغر 

 

طذوع 
ر 

إها
 

املجموع
 

طذوع 
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املجموع
 

طذوع 
ر 

إها
 

املجموع
 

الخميؿا

 ث

ؾىت 

201

5 - - 

14,2
 

- - 

2,0
 

- - 

6,2
 

ؾىت 

201

4 -
 

-
 19,3

 

-
 

-
 3,6

 

-
 

-
 8,7

 

ؾىت  الجهت

201

5 

11,8
 19,6
 13,8
 

3,8
 3,0
 3,5
 9,0

 12,6
 10,0
 

ت ؤلاحطاء، البحث الىؾني حٛى الدشًُل : اإلاطسض  2015 و2014مسًٍط

 معضو الكغل - 1-3

بلٌ مهسٛ الشًل ؤو وؼبت ألاشخاص اليشُؿحن اإلاشخًلحن مً بحن مجمىم الؼٙان 

م  ى 2015 دالٛ ػىت %46,9 ػىت َإٖثر بةْلُم الخمِؼاث 15البالًت ؤنماَض ، َو

وججسض .  َٓـ بالىػـ الحػطي %30,8 مٓابل %61,9ًطجُو بالىػـ الٓطوي الى 

ت   مً %69,2بةْلُم الخمِؼاث جػم  ( ػىت َإٖثر15)ؤلاشاضة بلى ؤن الؼاٖىت الحػٍط

ٗاَل َئت اليشُؿحن  صا الهاؾلحن، ألامط الصي ًثٓل  ألاشخاص يحر اليشُؿحن ٖو

ازط نلى مؼخىي نِشهم ؤما بالىػـ الٓطوي، َؼاٖىخه لِؼذ بإحؼً . اإلاشخًلحن ٍو

حاٛ ضيم اضجُام مهسٛ الشًل، وشلٚ ضاحو إلاا جذُُه َصٍ اإلاهسالث مً اهدشاض للشًل 

 .الىاْظ ؤو يحر اإلاإحىض 

 2015خؿب ألاؾط  كامت،  (%)معضو الكغل : 24الجضألاو 

 املجموع كغألار خًغر  

 46,9 61,9 30,8الخميؿاث 

 41,7 57,7 35,3الجهت 

ت ؤلاحطاء، البحث الىؾني حٛى الدشًُل : اإلاطسض  2015مسًٍط
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 معضو الكغل الىاكو- 1-4

 مً الؼاٖىت اليشُؿت  %4,2 ؤن2015بُيذ هخائي البحث الىؾني حٛى الدشًُل لؼىت 

ا   ػىت َإٖثر بةْلُم الخمِؼاث حهاوي مً الشًل الىاْظ 15اإلاشخًلت البالًت ؤنماَض

ؤما حؼب وػـ ؤلاْامت، َيسجل اضجُام َصا .  نلى الطهُس الجهىي %9,2مٓابل 

ى هُؽ اإلاىحى (%3,8) ؤٖثر مً الىػـ الٓطوي %5,1اإلاهسٛ بالىػـ الحػطي بلى  ، َو

ا ب   . نلى الخىالي%11,5 و%7,7اإلاسجل حهٍى

 ؾىت 15)معضو الكغل الىاكو لضر الؿاذىت اليكيطت املكخغلت  :25الجضألاو  

 2015خؿب ألاؾط  كامت،  (فأذثر

 املجموع كغألار خًغر  

 4,2 3,8 5,1الخميؿاث 

 9,2 11,5 7,7الجهت 

ت ؤلاحطاء، البحث الىؾني حٛى الدشًُل : اإلاطسض  2015مسًٍط

  الفلغ- 2

بمذخلِ ٌ جحُحن ماشطاثوالُٓط قاَطة  اإلاىسوبُت الؼامُت للخذؿُـ بخدبو ْامذ

ؿت الخٓؼُماث الترابُت،  مهؿُاث  وشلٚ باالنخماز نلى2014للُٓط لؼىت  وؤهخجذ دٍط

 والبحث الىؾني حٛى ؤلاػتهالٕ وهُٓاث ألاػط 2014ؤلاحطاء الهام للؼٙان والؼ٘نى 

2014. 

ؿت الُٓط وضُا زُْٓا للُٓط الىٓسي والهشاشت والُىاّض في  حهؿي ماشطاث دٍط

ت ؤو ؤلاْلُمُت ؤو  اث الترابُت ػىاء الجهٍى مؼخىي اإلاهِشت نلى مذخلِ اإلاؼخٍى

 .الجمانُت

مفاَيم ألا حعاعيف - 2-1

ؿت الُٓط نلى مٓاضبت الُٓط ُْاغجطج٘ع اإلاىسوبُت الؼامُت للخذؿُـ في   وضػم دٍط

ًخم جحسًس مهاًحر الُٓط والهشاشت الىٓسًحن . الىٓسي اإلاهخمس مً ؾٍط البىٚ السولي

ٔ اإلآاضبت  ٔ مٓخيُاث يحر يصائُت، ًخم جحسًسَا َو و نخبت الُٓط الًصائي نً ؾٍط بَط

 . اإلاىص ى بها مً ؾٍط َصٍ اإلااػؼت السولُت

 :حؼب َصٍ اإلآاضبت  
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جمً٘ مً التي لو والخسماث الًصائُت  جحسز بخٙلُت ػلت مً الؽ:  الفلغ الغظائيعخبت

ت حر الحس ألازوى مً الؼهطاث الحطاٍض ٗالىضي للُطز الىاحس في الُىم1984 )جَى ، ( ُٖلى

 بلًذ َصٍ الهخبت .بىاء نلى مهاًحر مىكمت الخًصًت والعضانت ومىكمت الصحت الهاإلاُت

م للُطز في الُىم2331) بلى هُؽ اإلاؼخىي 2014ػىت  بالىػؿحن الحػطي  ( زَض

 .والٓطوي

ٗلُت اإلآخيُاث يحر الًصائُت  هي مجمىم نخبت الُٓط الًصائي و :عخبت الفلغ الىلضر

ط جماما نلى الحس ألازوى الًصائيالتي جٓىم بها ألاػط التي   بلًذ َصٍ الهخبت ػىت .جخَى

ا بالىػـ الحػطي و 4667 حىالي 2014 م للُطز ػىٍى ا 4312 زَض م للُطز ػىٍى  زَض

 .بالىػـ الٓطوي

 مطة َصٍ 1,5 جٓو حؼب َصٍ اإلآاضبت بحن نخبت الُٓط الىٓسي و : عخبت الهكاقت

 .الهخبت

 مؤقغاث الفلغ- 2-2

ؿت الُٓط لؼىت  ًمً٘ حهٍطِ ماشطاث الُٓط والهشاشت والُىاّض التي جػمها دٍط

ٗالخالي 2014  :  

ت لألَطاز في   وؼبت الُٓطاء مً الؼٙان ؤو ما: معضو الفلغ الىلضر ًمثل اليؼبت اإلائٍى

بلًذ َصٍ . ألاػطة التي ًٙىن هطِب الُطز َيها مً ؤلاهُاّ ؤْل مً نخبت الُٓط الىٓسي

ا بالىػـ الحػطي و 4667  حىالي2014الهخبت ػىت  م للُطز ػىٍى م 4312 زَض  زَض

ا بالىػـ الٓطوي . للُطز ػىٍى

 َى مُٓاغ لشسة الُٓط الىٓسي، والصي ًُٓم الخباًً : املؤقغ الحجمي للفلغ

ى ًحسز  اإلاخىػـ بحن نخبت الُٓط وهطِب الُطز مً ؤلاػتهالٕ زادل ألاػطة الُٓحرة، َو

لها لجهل هُٓاث ؤلاػتهالٕ ألي شخظ َٓحر جطل بلى  حجم اإلاىاضز الىاحب جحٍى

ٗلما اضجُو َصا اإلااشط ٗلما ظاز العجع ؤلاحمالي إلاسادُل الُٓطاء . مؼخىي نخبت الُٓط

.   باليؼبت لهخبت الُٓط

حز نلى ألاشس َٓطا مً : مؤقغ خضة الفلغ س مً التٖر  َى مُٓاغ لشسة الُٓط الصي ًٍع

بحن الُٓطاء لُٓاغ الُٓط الىٓسي، ًعزاز َصا اإلااشط بخىاظ مو اضجُام الخباًً بحن نخبت 

.  الُٓط والىُٓاث الاػتهالُٖت للُٓطاء
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ىم في الُٓط، ؤي : معضو الهكاقت  هي وؼبت ألاَطاز  يحر الُٓطاء، ل٘نهم  مهطغىن للْى

م و 4667ؤَطاز ألاػطة الصًً ًىحطط بهُاْهم الُطزي الؼىىي بحن  م 7001 زَض  زَض

م و4312بالىػـ الحػطي، وبحن  م بالىػـ الٓطوي 6468 زَض .  زَض

 الفلغ على الهعيض  كليمي- 2-3

ؿت الُٓط لؼىت  ، ؤهه مً بحن الاْالُم الؼبهت اإلاٙىهت لجهت 2014بُيذ هخائي دٍط

الطباؽ ػال الٓىُؿطة، ًحخل بْلُم الخمِؼاث اإلاطجبت الطابهت حؼب الترجِب الخىاظلي 

سجل .  نلى الطهُس الجهىي %4 مٓابل %4,8إلاهسالث الُٓط، وشلٚ بمهسٛ َٓط بلٌ  َو

هُؽ الخُاوث باليؼبت لباقي اإلااشطاث اإلاخمثلت في وؼبت الهشاشت وماشط حسة الُٓط 

صا اإلااشط الحجمي للُٓط  .ٖو

 2014مؤقغاث الفلغ على الهعيض  كليمي، : 26الجضألاو 

  كليم
معضو 

 (%)الفلغ 

 املؤقغ الحجمي 

 (%)للفلغ 

معضو 

 الهكاقت

( %) 

مؤقغ خضة 

 (%)الفلغ

 0,4 23,5 1,7 10,1 ػُسي ػلُمان

 0,3 25,2 1,3 8,8 ػُسي ْاػم

 0,2 15,3 0,8 5,0 الٓىُؿطة

 0,2 15,3 0,8 4,8 الخميؿاث

 0,0 7,1 0,2 1,5 ػال

 0,0 6,3 0,2 1,5 الصخحراث جماضة

 0,0 3,6 0,1 0,7 الطباؽ

 0,1 12,6 0,6 4,0 الجهت

ؿت الُٓط لؼىت : اإلاطسض  ، اإلاىسوبُت الؼامُت للخذؿُـ2014دٍط

 الفلغ على الهعيض الجماعي - 2-4

 الوؾط اللغألار- 2-4-1

حؼب هخائي الجسٛو اػُله، ًخضح ؤن قاَطة الُٓط هي اٖثر اهدشاضا بالىػـ الٓطوي 

 مهسالث للُٓط 2014 حماناث به سجلذ دالٛ ػىت 6إلْلُم الخمِؼاث، حُث ؤن  

 .%18,1، اْطاَا سجل بجمانت اًذ نلي اولحؼً بيؼبت َٓط وضلذ %10جُّى 

، %10 حمانت، َُٓل مهسٛ الُٓط بها نً 25ؤما باقي الجماناث الٓطوٍت والبالٌ نسزَا 

طل ازهاٍ بجمانت ؤًذ ؤوضٍبل ب   . %1,8ٍو
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  (الوؾط اللغألار)مؤقغاث الفلغ على الهعيض الجماعي : 27الجضألاو 

 الجماعاث

معضو 

 الفلغ

(%) 

 املؤقغ الحجمي 

 (%)للفلغ 

معضو 

 الهكاقت

(%) 

مؤقغخضة  

 الفلغ

(%) 

 1,3 24,4 4,1 18,1 ايذ علي األاللؿً

 0,7 26,6 2,6 13,7 موالر اصعيـ اغباو

 0,7 27,0 2,4 13,4 عحن الؿبيذ

غة ؽ  0,6 24,8 2,2 12,2 بوزلخاو. عحن حَو

 0,7 20,5 2,3 11,0 ايذ مالك

 0,4 24,2 1,7 10,0 ايذ ايكو

 0,3 25,3 1,5 9,5 حمعت موو لبالص

 0,4 24,2 1,5 9,2 ايذ ؾيبرن 

 0,5 21,2 1,7 9,1 مغقوف

 0,3 22,5 1,3 8,1 لغوالم

 0,3 18,9 1,3 7,8 جيضاؽ

 0,2 29,1 1,0 7,7 ايذ ياصيً

 0,1 31,1 0,9 7,6 الكجزعة

 0,2 29,7 0,9 7,5 ملام الطلبت

 0,2 22,2 0,9 6,5 ػخيليكت

 0,2 21,6 0,9 6,5 ايذ ايكو

 0,3 17,4 1,1 6,2 ايذ ميمون 

 0,2 19,2 0,9 5,9 األاملاؽ

 0,2 22,1 0,9 5,9 بوككمحر

 0,1 22,9 0,7 5,6 ؾيضر عبض الغػاق

 0,2 19,7 0,8 5,5 البراقوة

 0,1 20,7 0,7 5,4 الهفانيف

 0,1 18,4 0,7 4,9 ايذ بللاؾم

 0,1 19,2 0,5 4,2 زميـ ؾيضر يديى

 0,1 19,7 0,5 4,1 مجمع الطلبت

 0,1 14,6 0,6 4,1 املعاػيؼ

 0,1 13,7 0,5 3,3 ؾيضر الغىضألاع 

 0,0 18,9 0,3 3,0 ؾيضر عالو ملهضع

 0,0 10,4 0,2 1,9 ايذ بويديى الحجامت

 0,1 8,6 0,3 1,9 خوصعان

 0,0 15,2 0,1 1,8 ايذ األاعيبل

 0,3 22,1 1,2 7,3 (اللغألار)اكليم الخميؿاث

ؿت الُٓط لؼىت : اإلاطسض  ، اإلاىسوبُت الؼامُت للخذؿُـ2014دٍط
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 الوؾط اللًغر - 2-4-2

مً دالٛ الجسٛو ؤػُله، ججسض ؤلاشاضة بلى ؤن الُٓط بالىػـ الحػطي ؤْل ْؼاوة 

ع %13,3 ببلسًت جُُلذ و%1,9نما َى نلُه بالىػـ الٓطوي، بش ًتراوح بحن   باإلاٖط

 . الحػطي ظحُلُ٘ت

 2014، (الوؾط اللًغر )مؤقغاث الفلغ على الهعيض الجماعي : 28الجضألاو 

 الجماعاث

معضو 

 الفلغ

(%) 

املؤقغ 

 الحجمي 

للفلغ 

(%) 

معضو 

الهكاقت 

(%) 

مؤقغ خضة  

 الفلغ

(%) 

 0,4 23,6 2,1 13,3 (م ح)ػخيليكت 

 0,2 16,5 1,1 7,3 (م ح)جيضاؽ 

 0,1 15,8 0,6 4,7 (م ح)األاملاؽ 

 0,1 11,3 0,5 3,7 (م ح)ايذ ياصيً 

 0,0 9,2 0,3 2,7 (م ح)املعاػيؼ

 0,0 10,6 0,3 2,7 (ب)الغماوي 

 0,0 9,6 0,3 2,5 (ب)ؾيضر عالو البدغاألار 

 0,0 7,7 0,3 2,2 (ب)الخميؿاث 

 0,0 8,3 0,2 1,9 (ب)جيفلذ 

الوؾط )اكليم الخميؿاث 

 (اللًغر 
2,5 0,3 8,9 0,1 

ؿت الُٓط لؼىت : اإلاطسض  ، اإلاىسوبُت الؼامُت للخذؿُـ2014دٍط

 بلسًت (ب)

ع حػطي  (م ح)  مٖط
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البيياث الخدخيت 
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 البيياث الخدخيت: الفهل الثالث

  الىلل- 1

ٗائع الخىمُت ؤلاْخطازًت وؤلاحخمانُت، َهى ًػمً جٓاضب  حزة مً ض ٌهخبر ْؿام الىٓل ٖض

ألاَطاز وجبازٛ الؼلو باإلغاَت بلى ٗىهه شطؾا محسزا مً شطوؽ ؤلاػدثماض والخجاضة 

 .والسًىامُت في الهالْاث

هه الجًطافي اإلاخمحز  ت،جىاحسٍ اإلاخمثل في وهكطا إلاْى طبه بحن الًطب وػاٌؽ والشاٍو  ْو

ت وؤلاْخطازًت ط ، يمً ؤَم اإلاطاٖع ؤلازاٍض ُت جطبؿه بْلُم الخمِؼاثجَى  نلى شب٘ت ؾْط

ٔ الؼُاض الطباؽ  َاغ، -بالخ٘خل الحػطي للجهت وباقي ااجاٛ الىؾني؛ مً ْبُل الؿٍط

طبـ بحن الطباؽ  في ححن ال ًعاٛ مشطوم بوشاء دـ ػ٘ٙي ًمط مً مسًىت الخمِؼاث ٍو

زَهت ٖبحرة نلى اإلاؼخىي وم٘ىاغ ُْس السضاػت، والصي مً شإهه بنؿاء ؤلاْلُم 

 . الخىمىي وضَو جىاَؼِخه مً الىاحُت ؤلاْخطازًت

 الطاكت ألااملياٍ - 2

 الطاكت الكهغبائيت- 2-1

ط اْلُم الخمِؼاث نلى محؿت الهخاج الؿاْت ال٘هطبائُت نلى ػس الٓىططة، بلٌ  ًخَى

ى ٌؼاَم 27,8 ما ْسٍض 2015اهخاحها الطافي دالٛ ػىت   ملُىن ٗلىاؽ ػانت، َو

 .  مً مجمىم الؿاْت الهُسضومائُت اإلاىخجت وؾىُا%1,2بحطت 

 (مليون كلواط ؾاعت)جطوع  هخاج الهافي مً الكهغباء : 29الجضألاو 

 2013 2014 2015 

 27,8 19,0 39,2 (1)ؾض اللىهغة 

 281,5 2 032,9 2 990,1 2 (2)إهخاج املعامل املائيت باملغغب 

(1(/)2( )%) 1,3 0,9 1,2 
ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى

وبذطىص اػتهالٕ الؿاْت ال٘هطبائُت، حشٙل مبُهاث اإلا٘خب الىؾني لل٘هطباء ؤَم 

، 2015َذالٛ ػىت . ماشط بانخباٍض الُانل الىحُس في َصا الٓؿام بةْلُم الخمِؼاث
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 مً مجمىم مبُهاث %6,5 ملُىن ُٖلىاؽ ػانت، ؤي 263,9بلٌ حجم َاجه اإلابُهاث 

 .اإلا٘خب نلى الطهُس الجهىي 

 (مليون كلواط ؾاعت)جطوع مبيعاث الكهغباء : 30الجضألاو 

 2013 2014 2015 

 263,9 251,6 236,9 (1)الخميؿاث 

 053,7 4 972,3 3 803,3 3 (2)الجهت 

(1(/)2( )%) 6,2 6,3 6,5 
ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى

 املاء - 2-2

ه  جخٙىن الشب٘ت اإلاائُت بةْلُم الخمِؼاث مً نسة مجاضي وبالخحسًس وازي بهذ ومجاٍض

 .التي جيبو مً الهػبت الىػؿى

 الؿضألاص - 2-2-1

جلهب اإلايشأث اإلاائُت زوضا ؤػاػُا ػىاء نلى اإلاؼخىي البُئي بخذُُُها مً دؿط 

الُُاغاهاث، ؤو نلى اإلاؼخىي ؤلاْخطازي بةهخاحها للماء الطالح للشطب والؿاْت 

صا ػٓي ألاضاض ي العضانُت  .ال٘هطبائُت ٖو

خىاحس باإلْلُم ػس الٓىططة نلى وازي بهذ، ًبهس نً مسًىت الخمِؼاث ب   ٗلم، 35ٍو

صا بهخاج اإلاُاٍ الطالحت للشطب  س اوشإ بًطع الؼٓي وبهخاج الؿاْت ال٘هطبائُت ٖو ْو

 .  ملُىن متر م٘هب220ومُاٍ ؤلاػخهماٛ الطىاعي، بحُٓىت جىاَع 

 املاء الهالح للكغب- 2-2-2

 ؤلِ 413 11، بلٌ بهخاج اإلا٘خب الىؾني لل٘هطباء واإلااء الطالح للشطب 2014دالٛ ػىت 

 .  مً ؤلاهخاج الجهىي %4,4متر م٘هب بةْلُم الخمِؼاث، اي ما حطخه 

 متر م٘هب مباشطة بلى  000 176 9 مً بهخاحه، ؤي ما ًٓاضب%80وبام اإلا٘خب 

 . ظبىن  554 79اإلاؼتهل٘حن، البالٌ نسزَم 
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 2014أوكطت املكخب الوطني للكهغباء ألااملاء الهالح للكغب،:31الجضألاو 

 

  هخاج

ألف متر )

 (مكعب

 (ألف متر مكعب)املبيعاث 
 عضص 

 املكترذحن
لوكاالث 

 الخوػيع

للمكترذحن 

 املؿتهلكحن

 554 79 176 9 - 413 11 (1)الخميؿاث 

 404 227 554 29 743 185 229 257 (2)الجهت 

(1(/)2( )%) 4,4 - 31,0 34,9 
ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى
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اللطاعاث الاحخماعيت 
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 اللطاعاث الاحخماعيت: الفهل الغابع

  الخعليم- 1

ؿام الخهلُم في ضلب اَخماماث ااجخمو اإلاًطبي، حُث جمحزث َصٍ  مىص الاػخٓالٛ ْو

الُترة بخحُٓٔ الهسًس مً اإلا٘دؼباث، وؤحُاها ؤدطي سجلذ ٖصلٚ الهسًس مً 

خىا الحاغط ٌؼخٓؿب اَخمام الُانلحن ؤلاحخمانُحن . الهُىاث وال ًعاٛ حتى ْو

 .والؼُاػُحن

وجمً٘ َصٍ الُٓطة مً نطع مجمىنت مً ؤلاحطائُاث حٛى وغهُت الخهلُم نلى 

، مو مطاناة الؼُاّ 2015/2016ضهُس بْلُم الخمِؼاث دالٛ اإلاىػم السضاس ي 

 .الجهىي 

 الخعليم  ألالي ألاالابخضائي ألاالثاهور - 1-1

 الخعليم  ألالي- 1-1-1

م بحن  ى حهسٍ، .  ػىىاث6 و4ٌؼخُُس مً الخهلُم ألاولي ألاؾُاٛ اإلاتراوحت ؤنماَض َو

ط  صا جؿٍى ُت والحؼُت للؿُل، ٖو دالٛ َاجحن الؼيخحن، بلى جىمُت الٓسضاث اإلاهَط

 . اػخٓاللُخه ونالْاجه ؤلاحخمانُت

نلى ضهُس بْلُم الخمِؼاث، بلٌ نسز ألاؾُاٛ اإلاسجلحن بالخهلُم ألاولي دالٛ اإلاىػم 

 %23 منهم بال٘خاجِب الٓطآهُت في ححن ؤن %77 جلمُص، 106 8 بلى 2015/2016السضاس ي 

 .َٓـ بالخهلُم ألاولي الهططي 

 الكخاجيب اللغآهيت 

بلٌ نسز ألاؾُاٛ اإلاسجلحن بال٘خاجِب الٓطآهُت بةْلُم الخمِؼاث دالٛ اإلاىػم 

 مً مجمىم  َصٍ الُئت %21 جلمُصا، ًمثلىن ما وؼبخه 234 6، 2015/2016السضاس ي 

 %47,2ونً حطت الُخُاث بهصا الخهلُم الاولي الخٓلُسي، َخبلٌ . نلى اإلاؼخىي الجهىي 

  .مً مجمىم جالمُص ال٘خاجِب الٓطآهُت نلى ضهُس ؤلاْلُم
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ونً .  مً ااجمىم الجهىي  %20,8 مطبُا، ًمثلىن 322ؤما نً اإلاطبحن، َُبلٌ نسزَم 

 جلمُصا لٙل مسضغ، وهُؽ 19مهسٛ الخإؾحر بهصٍ اإلاطحلت مً الخهلُم، َُبلٌ حىالي 

 .اإلاهسٛ سجل نلى اإلاؼخىي الجهىي 

  الخعليم  ألالي العهغر 

ت باإلْلُم دالٛ اإلاىػم السضاس ي 872 1مً بحن   جلمُص مسجل باإلاساضغ ألاولُت الهطٍط

 نلى الطهُس %48,3 مٓابل %46,6، جٓسض حطت ؤلاهار غمنهم ب 2015/2016

 مً %3,3 مطبُا، ًمثلىن ما وؼبخه  63ؤما نً اإلاطبحن، َال ًخجاوظ نسزَم . الجهىي 

 .ااجمىم الجهىي 

عضص الخالميظ ألااملضعؾحن بالكخاجيب اللغآهيت ألاالخعليم  ألالي العهغر، : 32الجضألاو 

2015/2016 

 املغبون  

عضص          الخالميظ

الخالميظ 

 لكل مضعؽ
  هار  املجموع

الكخاجيب 

 اللغآهيت

 19,3 943 2 234 6 322 (1)الخميؿاث 

 19,1 376 14 608 29 543 1 (2)الجهت 

(1(/)2()%) 20,8 21,0 20,4 - 

الخعليم 

 ألالي 

 العهغر 

 29,7 873 872 1 63 (1)الخميؿاث 

 16,3 739 14 493 30 866 1 (2)الجهت 

(1(/)2()%) 3,3 6,1 5,9 - 

ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى

 الخعليم الابخضائي - 1-1-2

اث ٗل مجخمو ٌؼعى بلى جىمُت ضؤػماله البشطي، َهى  ٌهخبر الخهلُم ؤلابخسائي مً ؤولٍى

حهسٍ باألػاغ بلى زنم وجىػُو اإلاهاٍض اإلا٘دؼبت دالٛ مطحلت الخهلُم ألاولي مً ؤحل 

ت وميسجمت مً اإلاهاٍض الخهلُمُت،  جم٘حن ٗل ألاؾُاٛ مً الحطٛى نلى ْانسة مشتٖر

ط اإلاب٘ط لٓسضاتهم وبنسازَم،  َصا بلى حاهب جيشئتهم احخمانُا وجىمُت مهاضتهم، والخؿٍى

 .مو حس ؤْص ى مً جٙاَا الُطص، إلاخابهت مؼحرتهم الخهلُمُت الالحٓت
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 64، بلٌ نسز الخالمُص اإلاسجلحن بالخهلُم ؤلابخسائي 2015/2016دالٛ اإلاىػم السضاس ي 

 .  منهم ًسضػىن بالٓؿام الهمىمي%92,5 جلمُصا بةْلُم الخمِؼاث، 383

 الخعليم الابخضائي العمومي 

ط بْلُم الخمِؼاث نلى  ع باألػاغ بالىػـ 148ًخَى  مسضػت ابخسائُت نمىمُت، جخمٖط

س اػخٓبلذ َاجه .  َٓـ بالىػـ الحػطي 41 ماػؼت مٓابل 107الٓطوي ب  ْو

وبذطىص َُئت الخسَضؽ، َٓس بلٌ .  منهم بهار%46,6 جلمُصا، 551 59اإلااػؼاث 

 .  منهم بهار%41,6 مسضػا، 363 2نسزَا 

 ؤن الىػـ 2015/2016حؼب وػـ ؤلاْامت، جكهط بحطائُاث اإلاىػم السضاس ي 

 مً %57,7الٓطوي ًػم ؤٖبر نسز مً الخالمُص اإلاسجلحن بالخهلُم ؤلابخسائي بما حطخه 

مجمىم اإلاخمسضػحن باإلْلُم، هُؽ الطساضة ٌسجلها َصا الىػـ نلى مؼخىي 

 مً ااجمىم ؤلاْلُمي نلى %70,8 و%72,3اإلااػؼاث واإلاسضػحن باػخحىاشٍ نلى 

 .الخىالي

الخعليم الابخضائي العمومي خؿب الجيـ ألاألاؾط  كامت، : 33الجضألاو 

2015/2016 

 

ث الخالميظ
ؿا

ؾ
املؤ

 املضعؾون  

  هار املجموع  هار املجموع

 437 689 41 033 12 189 25خًغر 

 547 674 1 107 724 15 362 34كغألار 

 984 363 2 148 757 27 551 59 (1)مجموع الاكليم 

 041 7 060 13 777 532 200 103 421 (2)الجهت 

(1(/)2()%) 14,1 13,8 19,0 18,1 14,0 

ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى

  الخعليم الابخضائي الخام 

 مً جالمُص الخهلُم ؤلابخسائي %7,5ًٓىم الٓؿام الخاص بةْلُم الخمِؼاث باػخٓؿاب 

صا حشًُل   . مً مسضس ي َصا اإلاؼخىي مً الخهلُم%10,1ٖو
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، بلٌ نسز الخالمُص اإلاؼخُُسًً مً الخهلُم 2015/2016دالٛ اإلاىػم السضاس ي 

 مً %4,5 جلمُصا نلى الطهُس ؤلاْلُمي، ًمثلىن ما حطخه 832 4ؤلابخسائي الخاص 

 .مجمىم اإلاخمسضػحن بالٓؿام الخاص نلى الطهُس الجهىي 

 2015/2016جالميظ ألامؤؾؿاث الخعليم الابخضائي الخام، : 34الجضألاو 

 املؤؾؿاث الخالميظ 
 املضعؾون 

  هار املجموع

 211 267 27 832 4 (1)الخميؿاث

 354 5 340 6 453 714 105  (2) الجهت

(1(/)2( )%) 4,5 6,0 4,2 4,0 
ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

 الخعليم الثاهور  عضاصر - 1-1-3

ى ٌؼخٓبل الخالمُص 3بن السضاػت بالخهلُم الثاهىي ؤلانسازي حؼخًّط مسة   ػىىاث، َو

ت اإلاتراوحت بحن  خهلٔ ألامط بصوي الُئت الهمٍط  14 و12الصًً ؤجهىا اإلاطحلت ؤلابخسائُت، ٍو

ؤما الخالمُص الصًً، ولؼبب بُسايىجي ؤو احخماعي، لم ًخم٘ىىا مً بجهاء َاجه . ػىت

ً اإلانهي  .اإلاطحلت ؤلابخسائُت َُخم جىحيههم بلى ماػؼاث الخٍٙى

وبهس بجمام الخهلُم الثاهىي ؤلانسازي، ًخم جىحُه الخالمُص هحى الخهلُم الثاهىي 

ً اإلانهي  .الخإَُلي الهام ؤو الخٓني ؤو بلى ماػؼاث الخٍٙى

 الخعليم الثاهور  عضاصر العمومي 

ط نلى 2015/2016جُُس مهؿُاث مىػم   بنسازًت 31، ؤن بْلُم الخمِؼاث ًخَى

 جلمُص، جتراوح 863 27 حجطة، ٖما ْسض نسز جالمُص َصا الؼلٚ ب 529مٙىهت مً 

 . نلى الطهُس الجهىي %46,2 مٓابل %43,4وؼبت ؤلاهار به حىالي 

 مً مجمىم الخالمُص اإلاسجلحن %61,2ٌؼخحىش الىػـ الحػطي نلى ما مجمىنه 

صا مً (%63,1)باإلنسازًاث الهمىمُت، هُؽ الحطت ًحخػنها ؤًػا مً اإلاسضػحن   ٖو

 (. %56,6)الحجطاث 
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 2015/2016الخعليم الثاهور  عضاصر العمومي خؿب ألاؾط الاكامت، : 35الجضألاو 

 

عؾون  الخالميظ املض
ث 
ؿا

ؾ
املؤ

ث 
حجغا

ال
 

  هار املجموع

 299 12 558 880 7 075 17خًغر 

 230 19 325 229 4 788 10كغألار 

 529 31 883 109 12 863 27 (1)مجموع الاكليم 

 114 5 249 858 6 754 95 874 206 (2)الجهت 

(1(/)2( )%) 13,4 12,6 12,8 12,4 10,3 

ت للمًطب : اإلاطسض   2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى

 الخعليم الثاهور  عضاصر الخام 

ع به   ماػؼت 11مً دالٛ مهؿُاث الجسٛو ؤػُله، ًدبحن ؤن بْلُم الخمِؼاث جخمٖط

س اػخٓبلذ .  مً ااجمىم الجهىي %5داضت للخهلُم الثاهىي ؤلانسازي، جمثل حىالي  ْو

وججسض ؤلاشاضة بلى ؤن الخهلُم .  جلمُصا855 ما مجمىنه 2015/2016دالٛ مىػم 

الثاهىي ؤلانسازي الخاص ٌؼخٓؿب َئت حس غئُلت مً الخالمُص حُث ال جخهسي وؼبت 

.  مً مجمىم جالمُص ؤلانسازًاث الهمىمُت والخاضت نلى ضهُس ؤلاْلُم%3اإلاسجلحن به 

ٖما ًكهط َصا الػهِ مً دالٛ حطخه اإلاخىاغهت مٓاضهت مو اإلاؼخىي الجهىي حُث 

 . دالٛ َصا اإلاىػم السضاس ي%3,4لم ًخهس 

 2015/2016الخعليم الثاهور  عضاصر الخام، : 36الجضألاو 

 
              الخالميظ

 املؤؾؿاث
  هار املجموع

 11 436 855 (1)الخميؿاث 

 223 122 12 215 25 (2)الجهت 

(1(/)2( )%) 3,4 3,5 4,9 
ت للمًطب : اإلاطسض   2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى
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 الخعليم الثاهور الخأَيلي- 1-1-4

ؼخٓبل الخالمُص الصًً ؤجمىا 3حؼخًّط السضاػت بالخهلُم الثاهىي الخإَُلي   ػىىاث، َو

بىجاح الؼىت الثالثت مً الخهلُم الثاهىي ؤلانسازي، ووحهىا بلى بجمام زضاػتهم بةحسي 

ت اإلاتراوحت ما بحن . شهب الخهلُم الهام ؤو الخٓني خهلٔ ألامط بالُئت الهمٍط  17 و15ٍو

وجمً٘ َاجه اإلاطحلت، مً اإلاؼحرة الخهلُمُت، الخالمُص مً الحطٛى نلى شهازة  .ػىت

 ً ٗالىضٍا التي جُخح لهم آَاّ هحى الخهلُم الهالي ؤو ؤلالخحاّ بماػؼاث الخٍٙى البا

 .اإلانهي

 الخعليم الثاهور الخأَيلي العمومي 

 جلمُصا دالٛ 244 13نلى ضهُس بْلُم الخمِؼاث، اػخٓبل َصا الؼلٚ مً الخهلُم 

ٖما مثلذ حطت َاالء الخالمُص ما .  منهم بهازا%51، 2015/2016اإلاىػم السضاس ي

 مً مجمىم جالمُص الخهلُم الثاهىي الخإَُلي الهمىمي نلى الطهُس %11,4ًٓاضب 

 .الجهىي 

وحؼب وػـ ؤلاْامت، جبحن ؤلاحطائُاث ؤن ؤنساز الخالمُص واإلاسضػحن واإلااػؼاث 

بالىػـ الحػطي جخجاوظ مثُالتها بالىػـ الٓطوي، اش جطجُو حطتها غمً مجمىم 

 . نلى الخىالي%55,5 و %71,6 و %77ؤلاْلُم الى 

 2015/2016الخعليم الثاهور الخأَيلي العمومي خؿب ألاؾط الاكامت، : 37الجضألاو 

 
 املضعؾون  الخالميظ

ث
ؿا

ؾ
املؤ

 

  هار املجموع  هار املجموع

 10 149 510 368 5 187 10خًغر 

 8 65 202 402 1 057 3كغألار 

 18 214 712 770 6 244 13 (1)مجموع الاكليم

 150 722 2 215 6 327 59 979 115 (2)الجهت 

(1(/)2( )%) 11,4 11,4 11,4 7,8 12,0 
ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى
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 الخعليم الثاهور الخأَيلي الخام 

 منهم %57 جلمُصا، 191بلٌ نسز الخالمُص اإلاسجلحن بالخهلُم الثاهىي الخإَُلي الخاص 

م ًمثلىن   َٓـ مً مجمىم جالمُص َصا الؼلٚ، الهمىمي والخاص، نلى %1,4بهار، َو

ومٓاضهت مو اإلاؼخىي الجهىي، ًحخل ْؿام الثاهىي الخإَُلي الخاص . الطهُس ؤلاْلُمي

 .%1,2مطجبت حس غئُلت، بش ال جخهسي حطخه 

 2015/2016الخعليم الثاهور الخأَيلي الخام، : 38الجضألاو 

 
 الخالميظ

 املؤؾؿاث
  هار املجموع

 5 109 191 (1)الخميؿاث 

 139 500 7 873 15 (2)الجهت 

(1(/)2( )%) 1,2 1,4 3,6 
ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى

  جكويً الاطغ التربويت–1-2

ً ؤػاجصة الخهلُم ؤلابخسائي وؤلانسازي، جػم  ع لخٍٙى ط اْلُم الخمِؼاث نلى مٖط ًخَى

 بخإؾحر 2012/2013 ؤػخاشا ماؾطا، ْامىا دالٛ اإلاىػم السضاس ي 22َُئت الخسَضؽ به 

صا 65  ؾالبا ؤػخاشا للخهلُم ؤلابخسائي، اي ما 85 ؾالبا ؤػخاشا للخهلُم ؤلانسازي ٖو

 .  ؾالب، ما ًٓاضب هطُهم بهازا150مجمىنه 

 2012/2013الطلبت  ؾاجظة خؿب املؿخور ألاالجيـ ،: 39الجضألاو 

الؿىت  ألالى  الؿىت  ألالى إعضاصر 

 إبخضائي

 املجموع

  هار املجموع  هار املجموع  هار املجموع

 69 150 50 85 19 65 عضص الطلبت
ً بالطباؽ : اإلاطسض ع الجهىي إلاهً التربُت والخٍٙى  (َطم الخمِؼاث)اإلاٖط

 الصلت ألاالخضماث الاحخماعيت - 2

، ًطىِ حالُا غمً  بن ْؿام الصحت، والصي ؾاإلاا انخبر ٖٓؿام احخماعي ضٍط

َبالُهل، جخمً٘ . الٓؿاناث التي جماضغ جإزحرا مباشطا نلى الخىمُت ؤلاْخطازًت
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الؼاٖىت التي جخمخو بصحت حُسة مً جحُٓٔ بهخاج ؤٖبر، ٖما ؤن ؾٛى ؤمس الحُاة 

و مً مطزوزًت الطؤػماٛ البشطي  حزة . نىسَا ًدُح الَط ونلُه، ٌهخبر الٓؿام الطحي ٖض

ٗا للىمى ؤلاْخطازي وؤلاحخماعي ت، ومً زم محط ٗائع الخىمُت البشٍط  .مً ض

ت  ط ػُاػخه الصحُت نبر جٍٓى وونُا مىه بإَمُت َصا الٓؿام، التزم اإلاًطب بخؿٍى

الهالحاث الؿبُت ألاػاػُت وجىػُو البيُاث الخحخُت الصحُت وجعوٍسَا بالخجهحزاث 

ت وفي َصا الؼُاّ، جم انخماز نسة بطامي بهسٍ جحسًث الخسماث الصحُت . الػطوٍض

حت واػهت مً الؼاٖىت مً ؤلاػخُازة منها، وداضت جلٚ الُٓحرة  اإلآسمت وجم٘حن شٍط

وجخمثل َصٍ البرامي، نلى ػبُل اإلاثاٛ ال الحطط، في بطهامي . الٓاؾىت بالىػـ الٓطوي

 .بلخ....الخلُٓح وبطهامي الخذؿُـ الهائلي،

 الخجهحزاث الصليت ألاالطاكت الؿغيغيت - 2-1

ٗاٍ  ط مؼخىي  ط الكطوٍ الصحُت للؼٙان ال ًمً٘ غماجها بال بخَى بن جحؼحن وجؿٍى

ونلى َصا ألاػاغ، َةن حطزا للخجهحزاث الصحُت والؿاْت . مً الخجهحزاث الصحُت

ت نلى الطهُس ؤلاْلُمي ً٘دس ي ؾابو الػطوضة ألي حصخُظ ٍط  .الؼٍط

 الخجهحزاث الصليت - 2-1-1

ط بْلُم الخمِؼاث نلى  ، جخٙىن يالبُتها مً (حمُو ألاضىاٍ) وحسة صحُت 64ًخَى

طة دالٛ ػىت %84,3مطاٖع صحُت، بيؼبت جطل بلى   مً اإلااػؼاث الصحُت اإلاخَى

 %19ومٓاضهت مو اإلاؼخىي الجهىي، جبحن اإلاهؿُاث ان حطت ؤلاْلُم جتراوح بحن . 2015

ت و  باليؼبت للمطاٖع الصحُت الٓطوٍت الجمانُت شاث %36باليؼبت للمطاٖع الحػٍط

 .ؤػطة للىالزة

 2015الخجهحزاث الصليت العموميت، : 40الجضألاو 

 
مغذؼ نحي      

 خًغر 

مؿخونف 

 كغألار

     مغذؼ نحي كغألار
 مؿدكفى

 حماعي عام
 حماعي بأؾغة

 الوالصة

 3 16 14 7 24 (1)الخميؿاث 

 10 44 55 27 125 (2)الجهت 

(1(/)2()%) 19,2 25,9 25,4 36,3 30,0 

ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى
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  الطاكت الؿغيغيت ألاخغذيت املغض ى – 2-1-2

طا غمً اإلاؼدشُُاث الهامت 255ًبلٌ نسز ألاػطة اإلاخاحت بةْلُم الخمِؼاث   ػٍط

 ًىم اػدشُاء 601 35 مٍطػا بما مجمىنه 167 13اإلاخىاحسة نلى جطابه، اػخٓبلذ 

 .2015دالٛ ػىت 

خغذيت املغض ى صازل املؤؾؿاث الصليت العموميت طاث  ؾغة، : 41الجضألاو 

2015 

 
عضص 

 املؤؾؿاث

أيام  الضزوو  عضص  ؾغة

 الاؾدكفاء

 601 35 167 13 255 3 الخميؿاث 
ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

 الخأطحر الهحي ألاالفدوناث الطبيت - 2-2

 الخأطحر الطبي - 2-2-1

 ؾبِبا، ؤي 141، بلٌ نسز ألاؾباء اإلاماضػحن بةْلُم الخمِؼاث 2015  دالٛ ػىت

 . منهم ٌشخًلىن بالٓؿام الخاص%56 وؼمت، 845 3ب٘ثاَت ؾبِب واحس لٙل 

 2015أطباء اللطاع العمومي ألاالخام، : 42الجضألاو 

 املجموع كطاع زام كطاع عام 

 141 79 62 الخميؿاث 
ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

حر الخسماث الصحُت بشٙل ؤوػو لُائسة ٗل  وفي بؾاض الجهىز اإلابصولت مً ؤحل جَى

لحن يحر ؤن َاجه . شطائح ػاٖىت ؤلاْلُم، جم بحسار شب٘ت مخىٓلت مً ألاؾباء اإلاَا

 مً %81,8الهملُت غلذ حشٙى مً نسم الخىاظن نلى مؼخىي الخذطظ، حُث ؤن 

 .ألاؾباء اإلاعاولحن بالشب٘ت اإلاخىٓلت َم ؤؾباء نامىن 

 2015أطباء ألاػاعة الصلت املؼاألالون بالكبكت املخىللت، : 43الجضألاو 

 املجموع  طباء الازخهانيون   طباء العامون  

 55 10                     45 الخميؿاث 
ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى
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  الخأطحر قبه الطبي – 2-2-2

 ممطع 440مً دالٛ الجسٛو ؤػُله، ًدبحن ؤن الهسز ؤلاحمالي للهُئت شبه الؿبُت بلٌ 

 ممطع 199 ممطع ًعاٛو مهامه باإلاؼدشُُاث و241بةْلُم الخمِؼاث، ًخىظنىن بحن 

 .غمً الشب٘ت اإلاخىٓلت

 2015الجهاػ الكبه الطبي لوػاعة الصلت العموميت، : 44الجضألاو 

 ممغيو 

  املؿدكفياث

 ممغيو الكبكت املخىللت

 199 241 الخميؿاث 
ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

 الفدوناث الطبيت ألاقبه الطبيت - 2-2-3

 َحظ ؾبي 401 351، ْامذ اإلااػؼاث الصحُت الهمىمُت بخٓسًم 2015دالٛ ػىت 

 مً مجمىم الُحىضاث نلى الطهُس %9,1نلى ضهُس بْلُم الخمِؼاث، مما ًمثل 

 .الجهىي 

 مً مجمىم %12,2 َحظ، ؤي بيؼبت 328 525ؤما الُحىضاث شبه الؿبُت، َهسزَا 

 . َصٍ الُحىضاث نلى اإلاؼخىي الجهىي 

الفدوناث الطبيت ألاالعالحاث قبه الطبيت امللضمت مً طغف : 45الجضألاو  

 2015املؤؾؿاث الصليت العموميت، 

 الفدوناث الكبه الطبيت الفدوناث الطبيت 

 328 525 401 351 (1)الخميؿاث 

 819 294 4 516 869 3 (2)الجهت 

(1(/)2()%) 9,1 12,2 
ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى
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 أوكطت أزغر للطاع الصلت- 2-3

اها ضئِؼُا في الؼُاػت الاحخمانُت للبالز، وال ػُما مً حُث  ٌشٙل ْؿام الصحت َض

وفي َصا الؼُاّ، حهمل وظاضة الصحت . غمان اإلاؼاواة في الىلىج  للهالحاث الؿبُت

حر حًؿُت صحُت مالئمت وللُٓام بصلٚ، جم بنساز مجمىنت مً . باػخمطاض نلى جَى

البرامي جخمثل ؤػاػا في البرهامي الىؾني للخلُٓح والبرهامي الىؾني احاضبت ػىء الخًصًت 

 .والبرهامي الىؾني للخذؿُـ الهائلي والبرهامي الىؾني إلاطاْبت الحمل والىالزة

 البرهامج الوطني للخلليذ- 2-3-1

بن وغو مذؿؿاث لبرامي الخلُٓح ٌهس نىططا ؤػاػُا غمً الاػتراجُجُت الىؾىُت في 

خجلى الًطع مً وغو َصٍ ااخؿؿاث في الخمً٘ مً جُُٓم اللٓاحاث . َصا اإلاُسان ٍو

تها انخمازا نلى مهاًحر مىحسة صا جحسًس زضحت ؤولٍى وبالُهل، مً٘ البرهامي . الجسًسة ٖو

ُاث  الىؾني للخلُٓح في يػىن ػىىاث ْلُلت، وبشٙل ملحىف، مً جذُُؼ مؼخىي َو

صا جذُُؼ بضابتهم باألمطاع اإلاطجبؿت بالحطبت وال٘عاظ اإلاىلسي والشلل  ألاؾُاٛ ٖو

صا الؼل ا والؼهاٛ السًٙي ٖو  .والسَخحًر

م   11ونً ؤوشؿت َصا البرهامي الىؾني للخلُٓح اإلاىحه لألؾُاٛ يحر اإلاخجاوظة ؤنماَض

شهطا، ْامذ اإلاىسوبُت ؤلاْلُمُت للصحت بةْلُم الخمِؼاث مً جحُٓٔ نسة بهجاظاث 

ت اإلاخهلٓت بالخلُٓح %12,3 ْسضث بحىالي 2015دالٛ ػىت   مً مجمىم ألاوشؿت الجهٍى

ت اإلاخهلٓت %12,2و ( حطنت ل٘الَما706 11)غس الؼل والشلل   مً الخلُٓحاث الجهٍى

ا وال٘عاظ والؼهاٛ السًٙي والشلل   صا  (  حطنت(411 34بالسَتًر  مً %13,5ٖو

ت غس الحطبت والحمحراء   .( حطنت371 11)الخلُٓحاث الجهٍى

 طفاو الغحر  - 2015، (عضص الجغعاث)البرهامج الوطني للخلليذ : 46الجضألاو  

م   - قهغا11املخجاألاػة أعماَع

 الكلل الؿل 

 الضفخحريا ألاالكؼاػ

 ألاالؿعاو الضيكي ألاالكلل 

 3 ألا2 ألا1

اللهبت 

 ألااللمحراء

 371 11 411 34 706 11 706 11 (1)الخميؿاث 

 984 83 291 281 134 95 129 95 (2)الجهت 

(1(/)2()%) 12,3 12,3 12,2 13,5 

ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى
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 البرهامج الوطني مللاعبت ؾوء الخغظيت - 2-3-2

ٌشٙل اضجُام ألاػهاض وهسضة اإلاىخجاث الًصائُت ػببحن ضئِؼُحن اجانت مالًحن ألاؾُاٛ 

واإلاًطب بسوضٍ ال ٌؼلم مً َاجه الكاَطة ودطىضا ما ًيخي ننها مً حاالث . نبر الهالم

صا حاالث الؼمىت وػىء الخًصًت، والتي جمثل مشٙلت  هٓظ في الىمى ؤو في الىظن ٖو

َبالُهل، حهاوي حًصًت الؼاٖىت اإلاًطبُت مً هٓظ نلى مؼخىي . صحُت ٖبحرة

وألامط هُؼه ٌسجل نلى ضهُس بْلُم الخمِؼاث حُث . الُُخامُىاث وألامالح اإلاهسهُت

 حاالث ػىء 7 حالت مٓابل 13، نسز حاالث هٓظ في الىظن 2015بلًذ، دالٛ ػىت 

 .الخًصًت

هخبر جىظَو َُخامحن  نلى هؿاّ واػو ؤحس الىػائل اإلاؼخهملت مً ؾٍط وظاضة " ز"َو

، اػخُاز 2015َذالٛ ػىت . الصحت احاضبت ػىء الخًصًت نىس َاجه الُئت مً ألاؾُاٛ

 مً ااجمىم %18,4) ؾُل باإلْلُم مً الجطنت ألاولى مً َصا الُُخامحن 059 11

 .( مً ااجمىم الجهىي %13,1) ؾُل مً الجطنت الثاهُت 933 9و (الجهىي 

 2015البرهامج الوطني مللاعبت ؾوء الخغظيت، : 47الجضألاو 

 

 "ص"فيخامحن 
  ؾىواث5 طفاو الاكل مً 

عضص خاالث 

هلو في 

 الىمو

 عضص 

 خاالث

 ؾوء 

 الخغظيت

عضص 

 خاالث

  الؿمىت

عضص 

خاالث 

هلو 

في 

 الوػن

الجغعت 

 الاألالى

الجغعت 

 الثاهيت

 13 - 7 - 933 9 059 11 (1)الخميؿاث 

 362 000 2 304 82 354 75 032 60 (2)الجهت 

(1(/)2)(%) 18,4 13,1 - 2,3 - 3,6 

ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

  البرهامج الوطني ملغاكبت اللمل ألاالوالصة– 2-3-3

ًخؿلب الحمل اَخماما داضا مً ؤحل جُازي ااخاؾط ؤو الطهىباث اإلامً٘ حسوثها في 

ذ، َالحمل لِؽ زائما حسزا ػهال لصا، َةن مخابهخه، جحذ بشطاٍ ؾبي، حؼانس . ؤي ْو

نلى الىمى الؿبُعي للجىحن والحماًت مً قهىض ؤو جُاْم الخهُٓساث، وبالخالي والزة في 

وفي َصا الاججاٍ، نملذ وظاضة الصحت نلى وغو بطهامي . قطوٍ صحُت وهُؼُت حُسة
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مىحه للؼُساث الحىامل نلى ضهُس ٗل بْلُم ؤو نمالت، مً ؤحل غمان مطاْبت وجدبو 

 .الحمل والىالزة

 ػُسة حامل في الثالزت ؤشهط 677 3،  جٓسمذ بةْلُم الخمِؼاث 2015دالٛ ػىت 

ونلى بزط شلٚ، جم . ألاولى مً حملها بلى اإلاطالح ااخخطت مً ؤحل الُحظ للمطة ألاولى

ؤما الُحىضاث ما بهس الىالزة، َٓس اضجُو .  حالت حمل مهسز بالخؿط972حصخُظ 

ى ما ًمثل 251 3نسزَا بلى   مً مجمىم الُحىضاث ااجطاة بهس الىالزة نلى %3,6 َو

 .الطهُس الجهىي 

 2015البرهامج الوطني ملغاكبت اللمل ألاالوالصة، : 48الجضألاو 

 

عضص 

الفدوناث 

 للمغة  ألالى

: منها

فدوناث 

الثالزت 

أقهغ 

 ألالى 

 لللمل

فدوناث 

أزغر كبل 

 الوالصة

  عضص خاالث اللمل 

فدوناث  غحر العاصر

بعض 

 املجموع الوالصة
خاالث 

 مؿخعجلت

 251 3 681 972 010 16 677 3 362 6 (1)الخميؿاث

 904 89 786 5 460 12 439 97 287 31 252 62 (2)الجهت 

(1(/)2()%) 10,2 11,7 16,4 7,8 11,7 3,6 

ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

وبذطىص نسز الىالزاث اإلاسجلت باإلااػؼاث الصحُت الهمىمُت اإلاخىاحسة نلى جطاب 

، ؤيلبُتها والزاث ؾبُهُت بما وؼبخه 2015  والزة دالٛ ػىت 464 5ؤلاْلُم، َٓس بلًذ 

اة، ًمثلىن 64ؤما اإلاىالُس اإلاىحى، َٓس بلٌ نسزَم . 93,4%  مً مجمىم %8,8 حالت َو

ا  .الحاالث اإلاسجلت حهٍى

 2015الوالصاث باملؤؾؿاث الصليت العموميت، : 49الجضألاو 

 

                الوالصاث
مواليض 

 موحى

أمهاث 

 العملياث الليهغيت منها مجموع الوالصاث مخوفياث

 1 64 357 464 5 (1)الخميؿاث 

 22 720 312 2 446 48 (2)الجهت 

(1(/)2()%) 11,2 15,4 8,8 4,5 

ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى
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 البرهامج الوطني للخسطيط العائلي- 2-3-4

ٌهخبر الخح٘م في الىمى السًمىيطافي وااحاَكت نلى صحت ألام الهاحؽ الطئِس ي 

و مً َطص حطٛى اإلاطؤة نلى وػائل مىو  لؼُاػت الخذؿُـ الهائلي، الهازَت الى الَط

ولبلىى َصا الهسٍ، ْام اإلاًطب بىغو بطهامي وؾني للخذؿُـ الهائلي . الحمل الحسًثت

حر الهالحاث اإلاطجبؿت بالصحت ؤلاهجابُت مً  ٔ جَى مً ؤحل مؼانسة الؼٙان، نً ؾٍط

صا جُازي حاالث الحمل يحر اإلاطيىب َُه  .ؤحل بهٓاش حُاة ألاشخاص ٖو

ونلى الطهُس ؤلاْلُمي، حؼهط اإلاىسوبُاث ؤلاْلُمُت لىظاضة الصحت نلى جىُُص َصا 

وفي َصا ؤلاؾاض، . البرهامي وداضت بالىػـ الٓطوي، الصي ًخمحز بىمى زًمىيطافي ْىي 

 .جم جىكُم نسة حمالث جحؼِؼُت لُائسة اليؼاء بهسٍ حصجُو اػخهماٛ مىاوو الحمل

 2015البرهامج الوطني للخسطيط العائلي، : 50الجضألاو 

 

 املؿخفيضاث اللضيماث مً املؿخفيضاث الجضيضاث مً

م
 كغا

طبي 
العاػو ال

 

ب
اللول

 ً
اللل

م 
 كغا

طبي 
العاػو ال

 

ب
اللول

 ً
اللل

 

 (1) الخميؿاث

5 732
 

367
 185
 1 384

 44 512
 

976
 541
 2 365

 

 (2)الجهت 

59 908
 

7 826
 9 438
 6 900
 

354 943
 

27 088
 

2 928
 15 022

 

(1(/)2()%) 9,5 4,6 1,9 20,0 12,5 3,6 18,4 15,7 

ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

 56، بلٌ نسز اليؼاء اإلاؼخُُساث بةْلُم الخمِؼاث مً َصا البرهامي 2015دالٛ ػىت 

 . منهً اػخهملً مىاوو الحمل ألٛو مطة%13,6 بمطاة، 062

ألاٖثر شُىنا بما حطخه " ألاْطاص"ونً وػُلت مىو الحمل ألاٖثر اػخهماال، حهخبر 

 مً بحن مذخلِ وػائل الحمل اإلاؼخهملت نلى مؼخىي ؤلاْلُم، هُؽ ألامط 89,6%
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 نلى دالٍ %6,6جليها الحًٓ في اإلاطجبت الثاهُت بما وؼبخه . ًالحؼ نلى الطهُس الجهىي 

 .   اإلاؼخىي الجهىي الصي ٌشهس اػخهماٛ وػائل ادطي مثل الهاٛظ الؿبي

 الكبيبت ألاالغيايت - 3

اغت بتربُت ألاؾُاٛ والشباب، انخمازا نلى الخيشُـ والخإؾحر  ٌهنى ْؿام الشبِبت والٍط

التربىي اإلاؼخمط والسائم مً ؤحل اهُخاح َاجه الُئت وجىمُتها احخمانُا وبزماحها زادل 

صا جحؼحن البِئت ااحُؿت بها وحماًتها مً ٗل ؤشٙاٛ الاهحطاٍ  .ااجخمو ٖو

ً وؤلازماج ؤو اإلاؼانسة نلى جلٓي  هنى الٓؿام ؤًػا بالنهىع باإلاطؤة ػىاء نبر الخٍٙى َو

مت للخىمُت مما ٌؼمح لها بىلىج الحُاة ؤلاْخطازًت والاحخمانُت ٗاث الٍٓى  .ٗل الؼلى

 الخجهحزاث الغياييت- 3-1

اغُت، جمً٘ الشباب مً مماضػت الهسًس  ط بْلُم الخمِؼاث نلى نسة ججهحزاث ٍض ًخَى

اغاث اغُت، يالبُتها هي مالنب ل٘طة 21وجخجلى َاجه الخجهحزاث في . مً الٍط  وحسة ٍض

 .%57الٓسم حُث جبلٌ حطتها 

 2015الخجهحزاث الغياييت، : 51الجضألاو 

 العضص   الغيايت         

 12 ذغة اللضم

 02 ألعاب اللور 

 01 ذغة الؿلت

 02 ذغة اليض

 01 الكغة الطائغة

 02 كاعت الغيايت

 01 مؿبذ

 21 املجموع
ت لؼىت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

 املؤؾؿاث الؿوؾيوزلافيت - 3-2

ط بْلُم الخمِؼاث نلى مجمىنت مً اإلااػؼاث الؼىػُىزٓاَُت التي حؼخجُب  ًخَى

ً اإلاطؤة في مُازًً مخهسزة زادل  للحاحُاث ااخخلُت للؼٙان، ػىاء في مجاٛ جٍٙى
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اع ألاؾُاٛ بلى  ت، ؤو جىكُم بطامي حهلُمُت لطالح ألاؾُاٛ الطًاض بٍط الىىازي اليؼٍى

 .حاهب مماضػت الشباب ألوشؿت مذخلُت زادل زوض الشباب

.  ماػؼت17، بلٌ نسز زوض الشباب اإلاخىاحسة نلى جطاب ؤلاْلُم الى2014دالٛ ػىت 

ت، َُبلٌ نسزَا   هازًا، اػخُازث مً دسماتها اإلآسمت للهىطط 11ؤما الىىازي اليؼٍى

 . بؾاض26 امطؤة، بخإؾحر مً 436اليؼىي واإلاماضػت زادل َاجه الىىازي، 

ط دالٛ هُؽ الؼىت نلى  اع ألاؾُاٛ، َاإلْلُم ًخَى  ماػؼت، ْامذ 16وبذطىص ٍض

 . مطبُاث6 ؾُل بخإؾحر مً 735 1باػخٓباٛ 

 2014مؤؾؿاث الكبيبت ألاالغيايت، : 52الجضألاو 

  العضص املؤؾؿاث

 هواصر وؿويت

  11 هازي - 

 -ً   26 ماؾٍط

  436 مؼخُُساث- 

 عياى  طفاو

  16 ماػؼاث- 

  6 مطبُاث- 

  735 1 نسز ألاؾُاٛ- 

 صألاع الكباب

  17 ماػؼاث- 

حن في ألاوشؿت الهازًت-    799 55 مشاٖض

حن في ألاوشؿت ؤلاشهانُت-    200 100 مشاٖض
ت : اإلاطسض  اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

 

  



 71 

 

 

 

 

 

اللطاعاث املىخجت 

  



 72 



 73 

 اللطاعاث املىخجت: الفهل الخامـ

  الفالخت- 1

ٌشٙل الٓؿام الُالحي ؤحس الٓؿاناث ؤلاْخطازًت الطئِؼُت بةْلُم الخمِؼاث، َهى 

ى ًحط ى بثرواث مخىىنت مً . ٌشٙل مىضز نِش يالبُت الؼٙان بالىػـ الٓطوي َو

صا مؼاحت َامت مً ألاضاض ي الطالحت للعضانت  .ألاضاض ي شاث حىزة نالُت ٖو

 البيياث العلاعيت - 1-1

 %38,8 َ٘خاض، ؤي حىالي 651 372جبلٌ اإلاؼاحت الطالحت للعضانت بةْلُم الخمِؼاث 

 .مً بحمالي هكحرتها نلى اإلاؼخىي الجهىي 

باإلْلُم بما " اإلالٚ" حؼب وغهُتها الٓاهىهُت، ًخضح َُمىت ضُت ومً دالٛ جىظَهها

في .  نلى الطهُس الجهىي %70,5 مً اإلاؼاحت الطالحت للعضانت مٓابل %93,8وؼبخه 

 .ححن جبٓى حطت ؤضاض ي الجمىم واإلالٚ ااخعوي حس غئُلت

خؿب البييت العلاعيت،  (بالهكخاع)جوػيع  عاض ي الهاللت للؼعاعت : 53الجضألاو 

2014/2015 

 الجهت الخميؿاث البييت العلاعيت

 824 676 747 349 امللك

 201 130 296 10 الجموع

 680 45 - الكيل

 247 6 360 اللبوؽ

 310 63 248 12 امللك املخؼوي

 655 37 - آزغ

 917 959 651 372 مجموع  عاض ي الهاللت للؼعاعت

 665 154 606 16  عاض ي املؿليت منها
ت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى
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ى ما ًمثل 606 16وفي ما ًخهلٔ باألضاض ي اإلاؼُٓت، َهي جطجُو بلى   %4,4 َ٘خاض، َو

َٓـ مً اإلاؼاحت الطالحت للعضانت نلى الطهُس ؤلاْلُمي مٓابل مهسٛ وؾني ًىاَع 

16,1%. 

 املىخوحاث الفالخيت الغئيؿيت - 1-2

 اللبوب - 1-2-1

 َ٘خاض، وهي 300 220حشًل ظضانت الحبىب بةْلُم الخمِؼاث مؼاحت مهمت جٓاضب 

 2,4 ؾً، بمطزوزًت مخىػؿت جٓسض ب 252 538جمً٘ مً جحُٓٔ بهخاج بحمالي ًىاَع

 . ؾً لله٘خاض الىاحس

هخبر الٓمح الؿطي الىىم الؼائس غمً ظضانت الحبىب بما حطخه   مً %62,1َو

 َ٘خاض، 000 137اإلاؼاحت ؤلاحمالُت ااخططت للحبىب باإلْلُم ؤي بمؼاحت جطل بلى 

 .  مً ؤلاهخاج ؤلاحمالي للحبىب بالجهت%33م٘ىذ مً بهخاج  

وججسض ؤلاشاضة بلى ؤهه بالطيم مً غهِ اإلاؼاحت ااخططت لعضانت الخطؾاٛ باإلْلُم، 

َمؼاَمخه في ؤلاهخاج الجهىي مً َصا الىىم مً اإلاعضوناث جبٓى حس مهمت اش جطجُو الى 

92,6%. 

 اللطاوي - 1-2-2

ونً مطزوزًتها، َهي جٓسض .  مً ؤلاهخاج الجهىي مً الٓؿاوي%32,3ٌؼاَم ؤلاْلُم ب 

ى مهسٛ ًٓاضب هكحٍر الجهىي 1,2في اإلاخىػـ ب  إحي الهسغ .  ؾً لله٘خاض الىاحس، َو ٍو

 مً ؤلاهخاج  %89,5 ؾً ؤي ما ًمثل 11676نلى ضؤغ َاجه العضاناث بةهخاج ًىاَع 

 . نلى الخىالي%42,4 و %47,4الجهىي، ًلُه الُٛى والجلبان بما حطخه 

 املؼعألاعاث الؼيديت - 1-2-3

دُت نلى مؼاحت   َ٘خاض باإلْلُم، مهػمها مذططت لعضانت 280جمخس اإلاعضوناث الٍع

 ؾً لله٘خاض 1,2 ؾً، بمطزوزًت مخىػؿت جبلٌ 336نباز الشمؽ، ًٓسض بهخاحها ب 

ى بهخاج حس غهُِ ال جخجاوظ حطخه   مً مجمىم اهخاج اإلاعضوناث %0,6الىاحس، َو

دُت نلى الطهُس الجهىي   .الٍع
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، (بألف َكخاع) ألااملؿاخت (بالف طً) جوػيع الؼعاعاث خؿب  هخاج: 54الجضألاو 

2014/2015 

 الؼعاعاث
 (%()2(/)1) (2)الجهت  (1)الخميؿاث 

 املؿاخت  هخاج املؿاخت  هخاج املؿاخت  هخاج

 38,5 36,0 571,9 491,6 1 220,3 538,2 اللبوب

 39,1 44,6 52,6 125,8 20,6 56,2 الٓمح الطلب

 33,6 33,0 407,9 088,7 1 137,0 358,2 الٓمح الؿطي 

 55,2 54,2 83,2 184,4 45,9 100,0 الشهحر

 39,7 14,8 6,2 16,8 2,5 2,5 الصضة

 - - 6,7 53,5 - - الاضظ 

 92,7 92,6 10,6 12,8 9,9 11,8 الخطؾاٛ

 98,0 98,6 4,4 9,3 4,4 9,1 ادطي 

 37,8 32,3 62,0 85,3 23,4 27,6 اللطاوي

 ٛ  48,1 47,4 17,5 19,8 8,4 9,4 الُى

 37,3 42,4 4,3 3,6 1,6 1,5 الجلبان

 12,3 9,7 19,8 30,1 2,4 2,9 الحمظ

 92,1 89,5 10,0 13,0 9,2 11,6 الهسغ

 16,6 10,9 10,2 18,6 1,7 2,0 ْؿاوي ؤدطي 

 - - 22,3 1056,8 - - نىاعيت.م

 - - 15,1 705,9 - - الشمىسض

 - - 7,1 350,8 - - ْطب الؼ٘ط

 0,8 0,6 35,7 58,5 280 336 ػيديت.م

الُٛى 

 الؼىزاوي
- - 18,2 7,6 - - 

 1,0 0,8 28,0 40,3 280 336 نباز الشمؽ

ت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى

  هخاج الليواوي- 1-3

ط نلُه  ٌشٙل ْؿام جطبُت اإلااشُت زطوة مهمت باليؼبت إلْلُم الخمِؼاث، هكطا إلاا جخَى

ٓسض َصا الٓؿُو ب . مً ْؿُو مهم ومخىىم مً اإلاىاش ي  ضؤغ، جخٙىن 600 924ٍو

 . %63,8يالبُتها مً ألايىام ب 
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حخل اإلاانع اإلاطجبت الثاهُت غمً َصا الٓؿُو ب  ، ؤما حطتها غمً ااجمىم %19,5ٍو

طة جبحن ؤَمُت جىاَط اإلاانع نلى ضهُس بْلُم الخمِؼاث  الجهىي، َاإلاهؿُاث اإلاخَى

ؼه وشلٚ بما حطخه   .%78,4هكطا لؿبُهت جػاَض

 2015جوػيع كطيع املاقيت ألاخيواهاث الجغ، : 55الجضألاو 

 (%( )2(/)1) (2)الجهت  (1)الخميؿاث  (باأللف) عضاص 

 31,9 485,6 155,0  بلاع

 36,0 634,4 1 589,3  غىام

 78,4 229,7 180,3 املاعؼ

    (*)خيواهاث الجغ

 ٛ  44,1 28,3 12,5   الخُى

 30,1 59,7 18,0   البًاٛ

 21,2 100,3 21,3   الحمحر
ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى

 2011مهؿُاث ػىت  (*)

 إهخاج اللليب - 1-4

 58نلى ضهُس بْلُم الخمِؼاث، بلًذ ال٘مُت ؤلاحمالُت ااجمهت مً الحلُب بلى 

ع للخجمُو43ملُىن لتر، جم ججمُهها مً  ونً حطخيهما غمً ااجمىم الجهىي، .  مٖط

 . نلى الخىالي%13,1 و %28,9َهي جمثل 

 2014/2015إهخاج اللليب، : 56الجضألاو 

الخميؿاث  

(1) 

 الجهت

( 2) 

(1(/)2) 

(%) 

 13,1 328 43 مغاذؼ الخجميع

 7,0 153 163 500 11  بلاع املىخجت

 28,9 176,8 202 440 58 ( لتر1000)اللليب املجمع 
ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى
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 الغاباث - 2

ال  حهخبر الًابت ؤحس الثرواث اإلاهمت التي ًخمخو بها بْلُم الخمِؼاث، َهي حشٙل مَا

 .ٖبحرا باليؼبت لإلْلُم ػىاء نلى اإلاؼخىي ؤلاْخطازي ؤو الؼُاحي ؤو ؤلاٗىلىجي

ع %60وجبحن اإلاهؿُاث ؤن ما ًىاَع  ت اإلاخىاحسة بالجهت جخمٖط  مً الثرواث الًابٍى

 . باألػاغ بةْلُم الخمِؼاث

 َ٘خاض، جدشٙل مهكمها مً ياباث 905 298َبالُهل هي جمخس نلى مؼاحت جٓاضب 

، وهي جخٙىن باألػاغ مً ألاشجاض ( َ٘خاض889 249 )%83,6ؾبُهُت جطل وؼبتها بلى 

ٗالبلىؽ ألادػط والُلُني  ٗالهطناض  ( َ٘خاض180 149)اإلاىضْت  زم ألاشجاض الطمًُت 

 مً الًؿاء الًابىي %16,3 َال جمثل ػىي ، اإلاصجطةالًاباث ؤما . ) َ٘خاض(540 43

 .لإلْلُم

 2014/2015، (بالهكخاع)مؿاخت الغاباث املشجغة ألاالطبيعيت : 57الجضألاو 

 (%)( 2(/)1) (2)الجهت  (1)الخميؿاث  الىوع

 71,4 789 349 889 249 مؿاخت الغاباث الطبيعيت 

 85,6 810 50 540 43 ألاشجاض الطمًُت     

 65,8 520 226 180 149 ؤشجاض الىضٍٔ      

 75,8 819 56 079 43 هىم ماؾىضاٛ     

 90,0 640 15 090 14 ؤهىام ؤدطي      

 33,2 586 147 016 49 مؿاخت الغاباث املشجغة 

 60,1 375 497 905 298 املجموع
ت للمًطب : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الؼىٍى

 الهىاعت الخدويليت - 3

الث  كخهاصيت- 3-1   مكاهياث ألااملَؤ

 مً الٓؿاناث ألاػاػُت الىانسة، التي  بةْلُم الخمِؼاثٌهخبر الٓؿام الطىاعي

 .ؤضبحذ جحخل مٙاهت مهمت في اليؼُي ؤلاْخطازي ااحلي والجهىي 
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ٌهخبر بْلُم الخمِؼاث مىؾىا ل٘ثحر مً اإلااػؼاث في مجاالث مخهسزة، جخجلى ؤػاػا 

. في الطىاناث اإلاخمحىضة حٛى العضاناث الًصائُت والطىاناث اإلاهسهُت واإلاُٙاهُُ٘ت

ت للممل٘ت  طبه مً الهاضمت ؤلازاٍض و الجًطافي لإلْلُم ْو ومً " الطباؽ"َبُػل اإلاْى

نٍط الٓؿام ُْعة هىنُت دالٛ الؼىىاث ، "الساض البُػاء"الهاضمت الاْخطازًت 

ت  .ألادحرة ػاَمذ بلى حس ٖبحر في جحُٓٔ الخىمُت ااحلُت والجهٍى

 املؤقغاث الهىاعيت - 3-2

طة لؼىت  ، بلٌ نسز الىحساث الطىانُت ااحطاة 2013حؼب ؤلاحطائُاث اإلاخَى

 . مً مثُلتها نلى اإلاؼخىي الجهىي %13,5 ماػؼت، جمثل 103بةْلُم الخمِؼاث 

 مؼخذسما ؤي 823 1وفي ما ًخهلٔ باإلااشطاث الطئِؼُت لهصا الٓؿام، َةهه ٌؼخٓؿب 

 %2,4 و%1,5ؤما ؤلاهخاج والطازضاث، َِؼاَمان ب  . مً ااجمىم الجهىي %3,1حىالي 

 في مجمىم ؤلاػدثماضاث %5,8في ححن ٌؼاَم ؤلاْلُم ب . نلى الخىالي في ااجمىم الجهىي 

ت  .الطىانُت الجهٍى

 2013املؤقغاث الهىاعيت، : 58الجضألاو 
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ت : اإلاطسض  2016اليشطة ؤلاحطائُت الجهٍى


