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 الدت االضاٌا 
 

الطلداث   
خؿب مدطت  (بامللمتر )جطوع ملاييـ  مطاع الؿىويت : 1االضٌا 

ؾال -الغباط
 

22 

: 2االضٌا 
 

 22جماعة - الخلؿيم  صاعر لعمالت الصخحراث

جطوع الؿيان اللاهوهيحن للعمالت خؿب اؾط  كامت : 3االضٌا 
(2004-2014 )

23 

 جطوع الؿيان اللاهوهيحن للعمالت خؿب االماعت        : 4االضٌا 
(1994-2004- 2014 )

24 

: 5االضٌا 
 

 26 (2030 -2014)جطوع ؾيان العمالت خؿب اؾط  كامت 

خؿب العما ث         ا  (%)جطوع معضٌ الخمضن : 6االضٌا : 6االضٌا 
( 2014-2004-1994) كاليم 

 

29 

جطوع جوػيع الؿيان اللاهوهيحن للبلضياث ااملغاهؼ ااخػغيت : 7االضٌا 
 2014خؿب حلم الؿيان، 

 

30 

: 8االضٌا 
 

 31  2014مإشغ الظهوعة خؿب اؾط  كامت 

خؿب فئاث  عماع الىبرى،                                                جوػيع ؾيان العمالت: 9االضٌا 
 2014االيـ ا اؾط  كامت،

 

32 

 ؾىت فأهثر خؿب 15ؾيان العمالت البالغحن  (%)جوػيع : 10االضٌا 
 2014ا ااخالت الؼااحيت،  االيـ، اؾط  كامت

33 

 ؾىت خؿب 55عىض ؾً  (%)جطوع وؿبت العؼابت النهااليت : 11االضٌا 
االيـ ااؾط  كامت 

 

33 

جطوع مخوؾط الؿً عىض الؼااج  ٌا خؿب االيـ            : 12االضٌا 
( 2014-2004)ا اؾط  كامت 

34 

جطوع مخوؾط عضص  طلاٌ ليص امغأة خؿب اؾط  كامت : 13االضٌا 
(2004 -2014 )

35 

خؿب االيـ ا اؾط  كامت  (%)جطوع معضٌ  ميت : 14االضٌا 
(2004-2014 )
 

36 

م  (%)معضٌ  ميت : 15االضٌا   10عىض  شخاص البالغت أعماَع
 2014اؾط  كامت،  فأهثر خؿب الؿً الوعيلي ا ؾىواث

36 

الؿاهىت املخمضعؾت خؿب املؿخوى الضعاس ي، اؾط : 16االضٌا 
 2014 كامت ا االيـ، 

 

37 
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 2014عضص  ؾغ بالعمالت خؿب اؾط  كامت، : 17االضٌا 
 

38 

 38 2014مخوؾط حلم  ؾغ خؿب اؾط  كامت، : 18االضٌا 
 

: 19االضٌا 
 

خؿب هوع املؿىً ا اؾط  كامت ،   (%)جوػيع  ؾغ
2014 

 

 
40 

 2014خؿب أكضميت املؿىً ، ( %)جوػيع  ؾغ ااخػغيت  : 20االضٌا 
 

40 

خؿب خياػة املؿىً ا اؾط  كامت ،  (%)جوػيع  ؾغ: 21االضٌا 
2014 

 

41 

 2014خؿب اؾط  كامت،   (%)معضٌ هثافت املؿاهً: 22االضٌا 
 

41 

خؿب الخجهحزاث  ؾاؾيت للمؿىً             (%)جوػيع  ؾغ : 23االضٌا 
 2014ا اؾط  كامت، 

42 

غحر مغجبطت مؿاهنها بالشبىت العموميت  (%)جوػيع  ؾغ: 24االضٌا 
لخوػيع املاء الشغاب خؿب اؾيلت التزاص ا اؾط  كامت، 

2014 

43 

غحر مغجبطت مؿاهنها بالشبىت العموميت  (%)جوػيع  ؾغ: 25االضٌا 
لخوػيع الىهغباء خؿب اؾيلت  هاعة املؿخعملت ا اؾط 

 2014 كامت، 

44 

خؿب طغيلت جطغيف املياٍ املؿخعملت         (%)جوػيع  ؾغ: 26االضٌا 
 2014ا اؾط  كامت، 

44 

خؿب اؾط  كامت،  ( ؾىت فأهثر15( )%)معضٌ اليشاط : 27االضٌا 
2015  

 

48 

خؿب اؾط  كامت،  ( ؾىت فأهثر15( )%)معضٌ البطالت : 28االضٌا 
2015 

 

48 

خؿب اؾط  كامت،  ( ؾىت فأهثر15( )%)معضٌ الشغص : 29االضٌا 
2015 

 

49 

خؿب اؾط  ( ؾىت فأهثر15( )% ) الىاكظمعضٌ الشغص: 30االضٌا 
 2015 كامت، 

 
 

49 

اللىيطغة، -ؾال-مإشغاث الللغ على ضعيض حهت الغباط: 31االضٌا 
2014 

52 

 2014 الطعيض اللغار ،  مإشغاث الللغ على: 32االضٌا 
 

53 

 2014 الطعيض ااخػغر ،  مإشغاث الللغ على: 33االضٌا 
 

54 

 هخاج الطافي مً الىهغباء بمعامص املىخب الوطني للىهغباء، : 34االضٌا 
2015 

 

58 

جطوع مبيعاث الطاكت الىهغبااليت خؿب  كليم أا العمالت، : 35االضٌا 
2013- 2015 

 

59 

اللىيطغة – ؾال– الؿضاص الىبرى بجهت الغباط: 36االضٌا 
 

60 
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خؿب  كليم أوشطت املىخب الوطني للماء الطااح للشغب : 37االضٌا 
 2014أا العمالت، 

 

61 

عضص الخالميظ ااملضعؾحن بالخعليم  الي الخلليضر االخعليم : 38االضٌا 
 2015/2016 الي العطغر ا العمومي، 

67 

 
: 39االضٌا 

عضص املسللحن بالخعليم الابخضائي العمومي خؿب االيـ       
 2015/2016اؾط  كامت،  ا

68 

 
: 40االضٌا 

 

َيئت الخضعيـ بالخعليم الابخضائي العمومي خؿب االيـ      
 2015/2016اؾط  كامت،  ا

 
68 

 : 41االضٌا 
الخعليم الابخضائي عضص املسللحن  ا عضص مإؾؿاث 

 2015/2016ااخطوص ي، 
 

 
69 

 عضاصر العمومي خؿب الثاهور عضص املسللحن بالخعليم : 42االضٌا 
 2015/2016اؾط  كامت،  االيـ ا

70 

 عضاصر العمومي خؿب الثاهور َيئت الخضعيـ بالخعليم : 43االضٌا 
 2015/2016اؾط  كامت،  االيـ ا

70 

 عضاصر الخعليم الثاهور عضص املسللحن  ا عضص مإؾؿاث : 44االضٌا 
 2015/2016ااخطوص ي، 

 

71 

الخأَيلي العمومي خؿب الثاهور عضص املسللحن بالخعليم : 45االضٌا 
 2015/2016اؾط  كامت،  االيـ ا

72 

الخأَيلي العمومي خؿب الثاهور َيئت الخضعيـ بالخعليم : 46االضٌا 
 2015/2016اؾط  كامت،  االيـ ا

72 

الخأَيلي الخعليم الثاهور عضص املسللحن  ا عضص مإؾؿاث : 47االضٌا 
 2015/2016ااخطوص ي، 

73 

 74 2015الخجهحزاث الصخيت العموميت،  : 48االضٌا 

ئخطاالياث الضزٌو ئلى املإؾؿاث  الصخيت العموميت طاث : 49االضٌا 
 2015 ؾغة ، 

 

75 

 2015 طباء خؿب االيـ ا اللطاع، : 50االضٌا 
 

75 

 2015أطباء اللطاع العام املؼاالون بالشبىت املخىللت، : 51االضٌا 
 

76 

 2015جوػيع الهيئت شبه الطبيت، : 52االضٌا 
 

76 

اللدوضاث الطبيت ا العالحاث شبه الطبيت امللضمت مً  : 53االضٌا 
 2015  طغف املإؾؿاث الصخيت العموميت

77 

 2015، (عضص االغعاث)البرهامج الوطني للخلليذ : 54االضٌا 
 

78 

 طلاٌ غحر  - 2015البرهامج الوطني ملخاعبت ؾوء الخغظيت ، : 55االضٌا 
م  -  شهغا11املخجااػة أعماَع

79 

 80 2015البرهامج الوطني ملغاكبت ااخمص ا الو صة، : 56االضٌا 
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 2015الو صاث باملإؾؿاث الصخيت العموميت، : 57االضٌا 

 
80 

 2015البرهامج الوطني للخسطيط العااللي، : 58االضٌا 
 

81 

 2014الخجهحزاث الغياغيت، : 59االضٌا 
 

82 

 83 –  هضيت اليؿويت-  2014مإؾؿاث الشبيبت االغياغت، : 60االضٌا 

 83 - عياع  طلاٌ-  2014مإؾؿاث الشبيبت االغياغت، : 61االضٌا 

 84 - صاع الشباب-  2014مإؾؿاث الشبيبت االغياغت، : 62االضٌا 

: 63االضٌا 

 

خؿب الىغام  (بالهىخاع)جوػيع  عاض ي الطااخت للؼعاعت 
 88 2015- 2014العلاعر، 

خؿب  (بالهىخاع)املؿاخاث الطااخت للؼعاعت  : 64االضٌا 
 2015- 2014، الاؾخعما ث

 

89 

 ااملؿاخت (بالطً) جوػيع الؼعاعاث خؿب حلم  هخاج: 65االضٌا 
 2015-2014، (بالهىخاع)

90 

 (بالطً) جوػيع ااخػغااث ا الىأل خؿب حلم  هخاج: 66االضٌا 
 2015-2014، (بالهىخاع) ااملؿاخت

91 

 ااملؿاخت (بالطً) جوػيع اللواهه خؿب حلم  هخاج: 67االضٌا 
 2015-2014، (بالهىخاع)

92 

 2015جوػيع كطيع املاشيت، : 68االضٌا 
 

93 

 2014مؿاخاث  شلاع الطبيعيت، : 69االضٌا 
 

94 

ضاصعاث مىخجاث الطىاعت الخلليضيت بالىميت ا الليمت، : 70االضٌا 
2015 

94 

 2015حعااهياث الطىاعت الخلليضيت ا املىسغطحن، : 71االضٌا 
 

95 

 2013املإشغاث الطىاعيت بالعمالت خؿب اللطاعاث، : 72االضٌا 
 

96 

 2013خؿب الشهغ ،  (بالطً)مبيعاث معمص  ئؾمىذ جماعة : 73االضٌا 
 

97 

 2014اللضعة  هخاحيت ملعامص  ؾمىذ باملغغب، : 74االضٌا 
 

97 

 2015الطاكت الاؾديعابيت للمإؾؿاث اللىضكيت املطىلت، : 75االضٌا 
 

98 

جطوع الليالي الؿياخيت املىجؼة باللىاصق املطىلت،            : 76االضٌا 
2014 - 2015   

99 

الخوػيع االهور لللاصمحن للمإؾؿاث املطىلت خؿب هوع : 77االضٌا 
 2015الؿياخت،

99 
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 الدت املبياهاث 
 

الطلداث   
جماعة خؿب اؾط -جطوع ؾيان عمالت الصخحراث: 1املبيان عكم 

( 2030-1982) كامت 
 

25 

جماعة خؿب االماعاث -جوػيع ؾيان عمالت الصخحراث: 2املبيان عكم 
 

27 

بعما ث ا أكاليم حهت  (2هم/وؿمت)الىثافت الؿياهيت : 3املبيان عكم
 2014اللىيطغة، -ؾال-الغباط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
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جماعة -زغيطت عمالت الصخحراث
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جوطئت 
 ٖمالت 75 حهت، و 12، ؤنبذ اإلاٛغب يخإل٠ بصاعيا مً 2015بٗض الخ٣ؿيم الجهىر لؿىت 

ماالث 1503وب٢ليم، و   حماٖت ويغؤؽ الجهت والي، و٧ل حهت جى٣ؿم بلى ٖضة ؤ٢اليم ٖو

 ٞهى ٨ٖـ طل٪ جماما ٞي٩ىن  كليم ي٩ىن ؤٚلب ؾ٩اجها خًغيحن، ؤما العمالت بديث ؤن

  .ٞيه ٖضص الؿ٩ان ال٣غويحن ؤ٦بر م٣اعهت بالؿ٩ان الخًغيحن

الجهاث، الٗماالث وألا٢اليم : "، ٞةن الجماٖاث الترابيت هٍي 2011و اؾدىاصا لضؾخىع 

وهي وخضاث جغابيت صازلت في خ٨م ال٣اهىن " والجماٖاث و٧ل حماٖت ؤزغي جدضر ب٣اهىن 

 .الٗام جخمخ٘ بالصخهيت اإلاٗىىيت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي

الجماٖاث ) الىهىم ال٣اهىهيت اإلاىٓمت للجماٖاث الترابيت بإهىاٖها الثالزت   و جخًمً

م٣خًياث ٖضيضة جمىذ ازخهاناث  (الخًغيت وال٣غويت، والٗماالث وألا٢اليم، والجهاث

.  ونالخياث هامت في املجا٫ الخىمىر 

مً هظا اإلاىُل٤، يٓهغ حليا صوع الٗماالث و ألا٢اليم ٦مدغ٥ ٞٗا٫ للخىميت 

و .     و هى صوع ميسجم و م٨مل إلاا ج٣ىم به الجهاث الا٢خهاصيت والاحخماٖيت و البيئيت،

ل٩ي جخم٨ً هظه الٗماالث و ألا٢اليم مً ال٣يام بهظا الضوع، يخٗحن ٖلحها بلىعة  

مسُُاث للخىميت الا٢خهاصيت والاحخماٖيت والبيئيت و طل٪ باالؾدىاص ٖلى مُٗياث 

بخهائيت حصخو الىا٢٘ الظر حٗيكه حمي٘ الىخضاث ؤلاصاعيت اإلا٩ىهت لها، ختى يدؿنى 

نياٚت الؿياؾاث الٗمىميت واجساط ال٣غاعاث الىاحٗت في مسخل٠ املجاالث مً ؤحل 

. بلٙى جىميت مدليت قاملت

غاٞيت، التي ؤٖضتها اإلاضيغيت الجهىيت للمىضوبيت الؿاميت للخسُيِ بجهت  بن هظه اإلاىهٚى

ال٣ىيُغة، حٗخبر وزي٣ت مغحٗيت ج٣ضم عئيت ٖامت ًٖ الٗمالت ؤو ؤلا٢ليم و -ؾال-الغباٍ

جبرػ ماهالتهما وبم٩اهياتهما واؾخٗغاى ؤهم ممحزاتهما ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالىؾِ 

الُبيعي ؤو الخهائو الؿ٩اهيت والؿ٨ىيت بياٞت بلى مُٗياث وجداليل جخٗل٤ 

 (...الٟالخت، الؿياخت)والا٢خهاصيت  (...الصخت، الخٗليم، )بال٣ُاٖاث الاحخماٖيت 

ألامغ الظر يجٗل مجها ؤصاة ٞٗالت حؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاعاث . والخجهحزاث ألاؾاؾيت

والبرمجت والخسُيِ مً َٝغ مسخل٠ الٟاٖلحن الا٢خهاصيحن واإلاؿاولحن ومخسظر 

.  ال٣غاعاث لبلىعة الؿياؾاث والاؾتراجيجياث التي جغوم جد٣ي٤ الخىميت اإلاؿخضامت
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ج٣ضيـم ٖام 
ال٣ىيُغة، خؿب الخ٣ؿيم –ؾال– جماعة بلى حهت الغباٍ-جيخمي ٖمالت الصخحراث

٤ اإلاغؾىم ع٢م 2015الجهىر لؿىت  ، 2015 ٞبرايغ 20 الهاصع بخاعيش 2.15.40، ٞو

حر و الٛغب- ػمىع – ؾال– خيث جم صمج حتهي الغباٍ بني اخؿً في حهت - الكغاعصة– ٖػ

جماعة     و -  التي ؤنبدذ جدك٩ل مً ٖماالث الغباٍ و ؾال و الصخحراث و واخضة

. ؤ٢اليم الخميؿاث و ال٣ىيُغة و ؾيضر ٢اؾم و ؾيضر ؾليمان

     ع٢م  اإلاغؾىم     بم٣خط ى  1983  ؾىت  جماعة-  الصخحراث  ٖمالت بخضار جم   ل٣ض 

 و اإلاخٗل٤ بخ٣ؿيم 1983 يىليىػ 6 و الظر جم وكغه بالجغيضة الغؾميت بخاعيش 556-83-2

ني بلى   ٖماالث و بلى حماٖاث خًغيت و ٢غويت و الظر حهضٝ، 8 ب٢ليما و 39التراب الَى

مً حهت، بلى ج٣غيب ؤلاصاعة مً اإلاىاَىحن، و مً حهت ؤزغي، بلى ج٣ىيت البيياث ؤلاصاعيت 

. الترابيت في يىاحي الٗانمت ؤلاصاعيت للمٛغب

جماعة بمى٢٘ حٛغافي اؾتراجيجي مخمحز ٖلى املخىع الغابِ بحن - جمخاػ ٖمالت الصخحراث

اهٟخاخها ٖلى واحهت  الٗانمت ؤلاصاعيت و الٗانمت الا٢خهاصيت للمٛغب باإلياٞت بلى

 و، و الصخحراث جخسللها قىاَئ حميلت مً ؤهمها قىاَئ الهغهىعة م،٫ 25٥بدغيت جبلٜ 

جخىاحض بترابها مى٣ُت ٚابىبت مهمت مما يجٗلها حك٩ل ه٣ُت حظب ؾياحي مخمحز للجهت 

.  بإ٦ملها

مً اإلاؿاخت ؤلاحماليت  %5,9 ؤر ما يٗاص٫ ٧2لم 1069جبلٜ مؿاخت الٗمالت خاليا 

ويدضها مً الكما٫ ٖمالت الغباٍ ومً الجىىب ب٢ليم بً ؾليمان و مً الكغ١ للجهت، 

لس ي . ٖمالت ؾال و ب٢ليم الخميؿاث و مً الٛغب املخيِ ألَا

 %12,5) وؿمت  543 574جماعة - ، بلٛذ ؾا٦ىت ٖمالت الصخحراث2014خؿب بخهاء 

، و بظل٪ سجلذ همىا ( مً مجمٕى ؾ٩ان اإلاٛغب%1,7مً مجمٕى ؾ٩ان الجهت و 

 ٖلى %1,2 ٖلى نٗيض الجهت و %1,3، م٣ابل 2014  و 2004 بحن  %3,8مهما بلٜ  ؾىىيا

ني .  حماٖاث ٢غويت5 بلضياث و صائغجحن ٢غويخحن و 5، وهي جًم الهٗيض الَى

 ملم 600يهل مٗضلها بلى جماعة مً حؿا٢ُاث مُغيت مهمت - حؿخٟيض ٖمالت الصخحراث

 ؤما اإلاىار ٞيٛلب ٖليه الُاب٘ اإلاخىؾُي، مٗخض٫ وعَب في الكخاء وخاع وحاٝ .ؾىىيا

.  صعحت مئىيت22في الهي٠، بمخىؾِ خغاعة ي٣اعب 
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الٟغقت اإلاائيت لخماعة التي جمخض ما بحن واص وبسهىم الثرواث اإلاائيت، ٞهي جخ٩ىن مً 

لس ي قماال ٖلى مؿاخت   ٨ٖ315غاف قغ٢ا وواص اي٨م ٚغبا، ٦ما يدضها املخيِ ألَا

.  ٧2لم

 15 ال جخٗضي ؤٖماعهم %27,1)ٖلى اإلاؿخىي البكغر، جخمحز الٗمالت بؿا٦ىت قابت 

. حك٩ل مؿخ٣بال اليض الٗاملت للٗمالت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ (ؾىت

غافي للٗمالت، ٣ٞض سجل مٗض٫ التزايض الؿىىر اهسٟايا مً  ً الخُىع الضيمٚى ٖو

 ٖلى %1,3 و %1,6م٣ابل  (2014-2004)و (2004-1994) بحن الٟترجحن %3,8 بلى 4,9%

. الخىالي حهىيا

ؤما ال٨ثاٞت الؿ٩اهيت للٗمالت ٞهي مغجٟٗت و حٗاص٫ ي٠ٗ ال٨ثاٞت ٖلى مؿخىي الجهت 

 527و جدخل اإلاغجبت الثالثت بٗض ٖمالتي الغباٍ و ؾال بديث بلٛذ .  (٧2لم/  وؿمت255)

لى مؿخىي الخمضن، ٞةن الٗمالت سجلذ جؼايضا . 2014 زال٫ ؾىت ٧2لم/وؿمت ٖو

 ؾىت %90,1 بلى 2004 ؾىت %77مًُغصا إلاٗض٫ الخمضن خيث اهخ٣ل هظا اإلااقغ مً 

.  ٖلى الخىالي ٖلى مؿخىي الجهت%70 و  %66 م٣ابل 2014

جماعة مً الضيىاميت الا٢خهاصيت للبالص خيث -  اؾخٟاصث ٖمالت الصخحراثا٢خهاصيا،

اء ال٣ٗاعر مً حلب اؾدثماعاث ضخمت           و  غة الٖى م٨جها مى٢ٗها ؤلاؾتراجيجي  و ٞو

جًم  (ٖحن ٖخي٤، الدؿييت، ٖحن ٖىصة)مخىؾُت، و بظل٪ ْهغث ؤخياء نىاٖيت مهمت 

 وخضة نىاٖيت، و يك٩ل ٢ُإ الخضماث ؤوكُتها ألاؾاؾيت بياٞت بلى 800ما ي٣اعب 

و الغزام و الٟلحن و الٟدم          و نىاٖت  نىاٖاث ز٣يلت مً ٢بيل بهخاج ألاؾمىذ

 جخمحز الٗمالت ٦ظل٪ بإوكُت .الؿياعاث و الُائغاث اإلاضهيت و الهىاٖاث الض٢ي٣ت

ٞالخيت مهمت زانت بخىاحض ييٗاث ٞالخيت ٦بري مخسههت في بهخاج ػعاٖاث مىحهت 

لخ٩ىن ؤقهغ اإلاىخىحاث هي , للخهضيغ ٧البىا٦غ و الخىامٌ بياٞت بلى الثروة الخيىاهيت

 . الٟىا٦ه زانت الٗىب و الخًغ بياٞت بلى اللخىم البيًاء

وبسهىم آلاٞا١ الؿياخيت للٗمالت، ٞةن لها ما ي٨ٟي مً اإلامحزاث ل٩ي حك٩ل ٢ُبا 

غ ٖلى  ُٚاء ٚابىر مخمحز بخىاحض ٧ل مً ٚابت جماعة ٖلى مؿاخت ؾياخيا، ٞهي جخٞى

 ه٨خاع، 1925ل٪ الخؼام ألازًغ ٖلى مؿاخت ج٣ضع ب طو ٥  ه٨خاع4000ج٣ضع ب 

بديث يديذ هظا الًٟاء بم٩اهياث ؾياخيت ٦بحرة بخضازل البدغ والٛابت    و الىاصر، 

و مً بحن الاما٦ً الؿياخيت ٦ظل٪ هجض قىاَئ الهغهىعة و الصخحراث     و الخضي٣ت 
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يهي و ٧ىعهيل  ىيت للخيىاهاث و ٢ىُغحي واصر اي٨م و واصر الكغاٍ و اإلايىاء التٞر الَى

 .الهغهىعة و ٢هبت جماعة الخاعيسيت
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الىؾِ الُبيعي والؿ٩ان 
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 ٌ الوؾط الطبيعي االؿيان            اللطص  ا

الوؾط الطبيعي االخلؿيم  صاعر - 1

جماعة حىىب مضيىت الغباٍ الٗانمت ؤلاصاعيت للمٛغب             و - ج٣٘ ٖمالت الصخحراث

 مً اإلاؿاخت  %5,87ؤر ما يٗاص٫ ، 2 ٧لم1069ٖانمت الجهت و جمخض ٖلى مؿاخت 

:  ، يدضهاؤلاحماليت للجهت

 ٖمالت الغباٍ،: قماال 

 لس ي،: ٚغبا  املخيِ ألَا

 ٖمالت ؾال و ب٢ليم الخميؿاث: قغ٢ا ، 

 ب٢ليم بً ؾليمان: حىىبا. 

الوؾط الطبيعي - 1-1

الخػاعيـ  - 1-1-1

جخسللها ؾهى٫ جماعة بخىاحضها ٖلى الهًبت الؿاخليت التي - جخمحز ٖمالت الصخحراث

جُل ٖلى املخيِ وجمخض ٖلى هظه الهًبت الخجمٗاث الخًغيت للغباٍ وؾال   و جماعة 

لس ي ويتراوح ٖغيها بحن  .  ٧لم 30 و10بحن ؾض ؾيضر دمحم بً ٖبض هللا والؿاخل ألَا

 املىار - 1-1-2

ب يجٗلها  جخمحز بمىار  مى٢٘ الٗمالت الؿاخلي يمً الىُا١ البيىمىادي قبه الَغ

عي م٘ جغ٦ؼها زال٫ الٟترة رمٗخض٫، يمحزه ٖضم اهخٓام حؿا٢ُاجه اإلاُغيت مً ؾىت بلى ؤ

و ي٣ضع  مخىؾِ .  ملم ؾىىيا600اإلامخضة بحن قهغر قدىبر و مار  وبمٗض٫ يهل بلى 

 صعحت مئىيت، ٦ما ؤن الٟىاع١ الخغاعيت  جٓل حض مدضوصة مما يجٗل اإلاضي 22الخغاعة ب 

ؤما ٞيما يسو م٣اييـ ألامُاع اإلاسجلت .  صعحت مئىيت20الخغاعر  الؿىىر ال يخٗضي 

 302,7 ٣ٞض ونلذ بلى 2011-2012خؿب مدُت الغباٍ ؾال زال٫ اإلاىؾم الٟالحي 

ملم ؤر ؤن ٦ميت الدؿا٢ُاث جغاحٗذ بلى ؤ٢ل مً هه٠ ال٨ميت اإلاسجلت زال٫ اإلاىؾم 

 .( ملم672,8 )2010-2011الٟالحي 
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ؾال -خؿب مدطت الغباط (بامللمتر )جطوع ملاييـ  مطاع الؿىويت :  1االضٌا 

 2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 

 302,7 672,8 881,7 812,4 مدطت الغباط ؾال

. اليكغة الاخهائيت الؿىىيت للمٛغب: املطضع

الخلؿيم  صاعر   -1-2

 الهاصع 2-83-556 بم٣خط ى اإلاغؾىم ع٢م 1983جماعة ؾىت - ٖمالت الصخحراثؤخـضزذ

ني 1983 ٞبرايغ 11 اإلاىا٤ٞ ٫ 1403 مً عبي٘ الثاوي 27في   و اإلاخٗل٤ بخ٣ؿيم التراب الَى

 حماٖاث 5، وهي جًم  ٖماالث و بلى حماٖاث خًغيت و ٢غويت8 ب٢ليما و 39بلى 

.  حماٖاث ٢غويت5 ٢ياصاث و 4خًغيت و صائغجحن ٢غويخحن جدخًً 

 ؤ٦خىبغ 28 اإلاىا٤ٞ ٫ 1429 مً قىا٫ 28 الهاصع في 2-08-520للمغؾىم ع٢م وجبٗا 
 بخدضيض ٢ائمت الضوائغ و ال٣ياصاث و الجماٖاث الخًغيت و ال٣غويت باإلامل٨ت و 2008

ًاء الىاحب اهخسابهم في مجلـ ٧ل حماٖت، ؤنبذ الخ٣ؿيم ؤلاصاعر للٗمالت  ٖضص ألٖا
و  بخدضيض ٢ائمت الضوائغ و ال٣ياصاث (2008 ؤ٦خىبغ 28 )1429 مً قىا٫ 28 ناصع في 2-08-520 مغؾىم ع٢م :املطضع

ًاء الىاحب اهخسابهم في مجلـ ٧ل حماٖت  .الجماٖاث الخًغيت و ال٣غويت باإلامل٨ت و ٖضص ألٖا

: ٧الخالي

جماعة - الخلؿيم  صاعر لعمالت الصخحراث:  2االضٌا 

االمــاعت ااخػغيت أا اللغايت اللياصة   الضاالغة
 (ب)جماعة    
وعة    (ب)الهَغ
 (ب)الصخحراث  
 (ب)عحن العوصة  
 (ب)عحن عخيم  

 مغؽ ااخحر مغؽ ااخحرجماعة 

 ضباحضباح 

عحن العوصة 
 املجٍز املجٍز

أم عؼة 

ؾيضر يديى ػعحر ؾيضر يديى ػعحر 
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الخطوع الضيموغغافي    – 2

جطوع صيموغغافي ملخوظ : الؿيان- 2-1

، بلٜ ٖضص ؾ٩ان ٖمالت 2014خؿب ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت 

 وؿمت بياٞيت م٣اعهت م٘ 685 178  وؿمت، ؤر بؼياصة 543 574جماعة - الصخحراث

 وؿمت بلى  097 356، و باإلاىاؾبت اهخ٣ل ٖضص الؿ٩ان الخًغيحن م2004ًبخهاء 

، في خحن %45,3 وؿمت بياٞيت و بيؿبت ػياصة بلٛذ  459 161 وؿمت ؤر556 517

 وؿمت 226 17 وؿمت ؤر 987 56 وؿمت بلى  761 39 مً ال٣غويحناهخ٣ل ٖضص الؿ٩ان

ويم٨ً بعحإ هظا الاعجٟإ ال٨بحر في الؿا٦ىت . %43,3بياٞيت و بيؿبت ػياصة بلٛذ 

الخًغيت م٣اعهت م٘ الؿا٦ىت ال٣غويت بلى الىمى الضيمٛغافي الُبيعي مً حهت والهجغة 

 . همى اإلاغا٦ؼ الخًغيت مً املجا٫ ال٣غور مً حهت ؤزغي و

ذ اعجٟاٖا  وبسهىم خهت ؾا٦ىت الٗمالت يمً مجمٕى ؾ٩ان الجهت، ٣ٞض ٖٞغ

، هٟـ 2014 ؾىت %12,5   بلى2004 ؾىت % 9,8خيث اهخ٣لذ هظه اليؿبت مً 

خه و       (%16,2  بلى %13,1مً )خهت ٧ل مً ؾا٦ىت الىؾِ الخًغر  الاعجٟإ ٖٞغ

 (%4,1 بلى %3,0مً )ؾا٦ىت الىؾِ ال٣غور 

( 2014-2004)جطوع الؿيان اللاهوهيحن للعمالت خؿب اؾط  كامت :  3االضٌا 

 الوؾط   

امللموع كغار خػغر   

 2004ئخطاء 

 858 395 761 39 097 356 جماعة- عمالت الصخحراث

 217 023 4 479 310 1 738 712 2اللىيطغة - ؾال – حهت الغباط 

 9.8 3,0 13,1( %)االهت /العمالت

 2014ئخطاء 

 543 574 987 56 556 517جماعة - عمالت الصخحراث

 866 580 4 154 382 1 712 198 3اللىيطغة - ؾال – حهت الغباط 

 12,5 4,1 16,2( %)االهت /العمالت

-2004)وؿبت الخطوع 
2014( )% )

 45,1 43,3 45,3جماعة - عمالت الصخحراث

 13,9 5,5 17,9اللىيطغة - ؾال – حهت الغباط 

 2014 و2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطضع
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غافي، ٣ٞض سجلذ الٗمالت مٗضال جؼايضيا ؾىىيا بلٜ  ً الخُىع الضيمٚى  زال٫ %3,8ٖو

، ويٗؼي هظا الاهسٟاى (2004-1994) زال٫ الٟترة %4,9م٣ابل  (2014-2004)الٟترة 

. ؤؾاؾا بلى جغاح٘ مؿخىي الخهىبت

ذ الجماٖت ال٣غويت ؾيضر (2014-2004) ؤما خؿب الجماٖاث، و زال٫ الٟترة  ، ٖٞغ

حر  جماعة و -  و هى ؤٖلى مٗض٫ بٗمالت الصخحراث%7,5مٗضال جؼايضيا ؾىىيا بلٜ يديى ٖػ

مٗضال جإحي في اإلاغجبت الثاهيت، الجماٖخان ال٣غويخان مغؽ الخحر و اإلاجزه اللخان سجلخا 

 ٖلى الخىالي، و يغح٘ هظا الاعجٟإ في هاجه الجماٖاث %6,6 و %6,9جؼايضيا ؾىىيا بلٜ 

بلى جىؾ٘ مضاعاتها الخًغيت و همى اإلاغا٦ؼ الخًغيت الجضيضة اإلاىخميت بلحها زانت مغ٦ؼ 

. جامؿىا و مغ٦ؼ مغؽ الخحر 

( 2014-2004-1994)جطوع الؿيان اللاهوهيحن للعمالت خؿب االماعت :  4االضٌا 

 .2014 و  2004 و 1994 ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىىاث :املطضع

( 1(/)2)( 3 )2014( 2 )2004( 1 )1994االمــاعت اللياصة  الضاالغة

% 

 

(3(/)2 )

% 

 

 

 3,0 6,4 510 313 792 232 126 303 (ب)جماعة    

وعة   5,2 3,8 361 15 9 245 6 386 (ب)الهَغ

 2,9 4,2 775 59 824 44 29 599 (ب)الصخحراث 

 5,5 7,9 816 49 220 29 13 708 (ب)عحن العوصة 

 4,0 0,9 078 25 889 16 15 513 (ب)عحن عخيم 

جماعة 
مغؽ 
 ااخحر

 6,9 0,5- 617 20 588 10 11 155 مغؽ ااخحر
بما فيها مغهؼ 
 7,2 - 891 15 931 7-  مغؽ ااخحر

 3,1 1,0 029 15 113 11 011 10 ضباحضباح 

عحن 

العوصة 

 املجٍز
 6,6 2,6 370 11 5 999 4 637 املجٍز

 1,6- 1,2- 197 6 261 7 8 204أم عؼة 

ؾيضر 
يديى 
ػعحر 

 7,5 3,8 790 57 927 27 19 285ؾيضر يديى ػعحر 
بما فيها مغهؼ 

 1,1- - 006 10 176 11 -ؾيضر يديى ػعحر 
بما فيها مغهؼ 

 21,5 - 119 28 020 4 - جامؿىا

 3,8 4,9 574 543 858 395 244 801مجموع العمالت 
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ئؾلاطاث الؿيان - 2-2

غاٞيت، ؾحرجٟ٘ ٖضص ؾ٩ان  خؿب بؾ٣اَاث مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار الضيمٚى

، ؤر بتزايض 2030 وؿمت في ؤ٤ٞ 013 922 بلى 2014 وؿمت ؾىت  570887 الٗمالت مً

غافي بحمالي يٗاص٫  . وؿمت351126 صيمٚى

 :1مبيان ع٢م 

  
  وبؾ٣اَاث مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار الضيمٛغاٞيت2014 و2004، 1994، 1982 الٗامت للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىىاث اثؤلاخهاء: املطضع

جماعة جؼايضا ٖلى مضي ٞترة الاؾ٣اَاث ل٨ً بىجحرة - ؾخٗٝغ ؾا٦ىت ٖمالت الصخحراث

ا مً الٟترة  م الاعجٟإ اإلاخى٢٘ لٗضص الؿ٩ان زال٫ الٟترة . 2014-2004ؤ٢ل حؿاٖع ٞٚغ

 مغاث مما 3و هى ؤ٦بر ب   %3، لً يخٗضي مٗض٫ التزايض الؿىىر (2014-2030)

ىيا(%0,9)ؾيسجل حهىيا  .   (%1) و َو
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 ( 2030 -2014)جطوع ؾيان العمالت خؿب اؾط  كامت :  5االضٌا 
م ث ص ؽ *

 )%(
2030-
2014 

 الؿىواث 2014 2015 2020 2025 2030

 الوؾط ااخػغر 

 العمالت 514190 532428 629071 731622 836534 3,1

 االهت 3187583 3241953 3513985 3770999 4001176 1,5

 املغغب 20352799 20751800 222783438 24779199 26661546 1,7

 (%)االهت/االعمالت 16,1 16,4 17،9 19,4 20,9 -

املغغب /العمالت 2,5 2,6 2،8 3,0 3,1 -

 الوؾط اللغار (%)

 العمالت 56697 58267 66681 75774 85479 2,6

-

0,4 

 االهت 1382302 1377461 1353759 1325600 1293293

-

0,3 

 املغغب 13416713 13373070 13168219 12932954 12668439

 (%)االهت/االعمالت 4,1 4,2 4,9 5,7 6,6 -

املغغب /العمالت 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 -

 امللموع (%)

 العمالت 570887 590695 695752 807396 922013 3,0

 االهت 4569885 4619414 4867744 5096599 5294469 0,9

 املغغب 33769512 34124870 35951657 37712153 39329985 1,0

 َتااج/االعمالت 12،5 12,8 14,3 15,8 17,4 -

( %) 

املغغب /العمالت 1,7 1,7 1,9 2,1 2,3 -

(%) 
 . وبؾ٣اَاث مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار الضيمٛغاٞيت2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع

غافي الؿىىر :  (%)م ث ص ؽ * . مٗض٫ التزايض الضيمٚى
  

جماعة مً بحن ؤهم الٗماالث و ألا٢اليم ٖلى مؿخىي الضيىاميت -حٗخبر ٖمالت الصخحراث

غاٞيت ؤن الؿا٦ىت الخًغيت للٗمالت  غاٞيت خيث جبحن الخى٢ٗاث الضيمٚى الضيمٚى

، و بظل٪ ؾترجٟ٘ خهت الٗمالت مً مجمٕى 2030 ؾىىيا في ؤ٤ٞ %3،1ؾختزايض بمٗض٫ 

 و هى ما يٗني اؾخمغاع الخىؾ٘ %20،9 بلى %16،1الؿا٦ىت الخًغيت للجهت مً 

و اإلاضن اإلاخىاحضة ٖلى  (جامؿىا و مغؽ الخحر)الخًغر للٗمالت في اإلاغا٦ؼ الخًغيت 

لس ي و باليؿبت للؿا٦ىت ال٣غويت ٞؿخٗٝغ بضوعها جؼايضا ؾىىيا في خضوص . الؿاخل ألَا
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 ٖلى زالٝ مجمٕى الؿا٦ىت ال٣غويت للجهت التي مً اإلاخى٢٘ ؤن حٗٝغ جؼايضا ؾىىيا 2,6%

  .%0,4-ؾالبا ؾيبلٜ 

جمغهؼ هبحر للؿيان بمضيىت جماعة  - 2-3

جماعة خؿب الجماٖاث اإلا٩ىهت لها، يدبحن - مً زال٫ جىػي٘ ؾا٦ىت ٖمالت الصخحراث

 مً %54,6 وؿمت ؤر 510 313بها  جمغ٦ؼ ٦بحر للؿ٩ان ببلضيت جماعة خيث ي٣ًُ

 في خحن جدخًً ٧ل مً بلضياث الصخحراث، ٖحن 2014مجمٕى ؾا٦ىت الٗمالت ؾىت 

.  مً الؿا٦ىت%26,1الٗىصة، ٖحن ٖخي٤ و الهغهىعة  

 :2مبيان ع٢م 

 
. 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطضع 

هظا الخمغ٦ؼ ال٣ىر ؤيًا لؿا٦ىت مضيىت جماعة مً زال٫ اعجٟإ خهتها مً ويٓهغ 

ال٣ىيُغة، ٞهظه اإلاضيىت جدخل اإلاغجبت الغابٗت بما -ؾال– مجمٕى ؾ٩ان حهت الغباٍ 

 زال٫ (%12,6) و ال٣ىيُغة (%12,6) و الغباٍ (%19,4)  بٗض مضن ؾال %6,8خهخه 

 .2014ؾىت 

 هثافت ؾياهيت عاليت  -2-4

 مً اإلاؿاخت %5,9 ؤر 2 ٧لم1069ٖلى مؿاخت جبلٜ جماعة - ٖمالت الصخحراثجمخض 

 مً ؾ٩ان الجهت، ألامغ الظر يجٗل هظه الٗمالت %12,5ؤلاحماليت للجهت، ي٣ُجها 

 ؤر ي٠ٗ اإلاٗض٫ اإلاسجل ٧2لم/ وؿمت527حسجل ٦ثاٞت ؾ٩اهيت مغجٟٗت جهل بلى 

(.  ٧2لم/ وؿمت255)حهىيا 

تمارة
%54,57

الهره_الصخيرات
ورةعين عتيق

عين العودة 
%26,11

سيدي يحيى 
زعير

%10,06

مرس الخير 
أم _المنزه_صباح

عزة
%9,26

توزيع سكان عمالة الصخيرات تمارة حسب الجماعات
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ً الجماٖاث ألا٦ثر ا٦خٓاْا، يالخٔ ؤن بلضيت جماعة سجلذ ؤٖلى ٦ثاٞت         7124)ٖو

( ٧2لم/ وؿمت2134) بلضيت ٖحن الٗىصة:   ٧ل مً ، و جإحي في اإلاغجبت الثاهيت(٧2لم/وؿمت

و بلضيت  (٧2لم/ وؿمت1089) و بلضيت الصخحراث (٧2لم/ وؿمت1409) الهغهىعة و بلضيت

ها ٧ل هظه  ( ٧2لم/ وؿمت735) ٖحن ٖخي٤ بٟٗل بغامج الخمضن الخًغر التي حٗٞغ

. البلضياث

 :3مبيان ع٢م 

 
 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى : املطضع

اؾخمغاع الخمضن  - 2-5

 باؾخمغاع ْاهغة الخمضن م٘ 2014 و 2004احؿمذ الٟترة الٟانلت بحن بخهائي 

، و٢ض وا٦بذ ٖمالت 2004-1994حسجيل اهسٟاى في وجحرتها م٣اعهت م٘ ٞترة 

ٞبالٟٗل، . جماعة هظا اإلاؿاع ٖلى ٚغاع باقي ٖماالث و ؤ٢اليم الجهت- الصخحراث

للؿا٦ىت ال٣غويت،  مغة باليؿبت 1,43م٣ابل     مغة1,45جًاٖٟذ الؿا٦ىت الخًغيت ب 

 وؿمت ؤر بمٗض٫ 556 517 بلى 097 356 و ٢ض اهخ٣ل ٖضص الؿ٩ان الخًغيحن مً 

 0,1، وهى ما يٗاص٫ اعجٟاٖا ب 2004 ؾىت %90,0 م٣ابل 2014 ؾىت %90,1جمضن بلٜ 

ويٗؼي هظا الخُىع الًٗي٠ بلى التراح٘ ال٨بحر لىجحرة الخىؾ٘ .  ه٣ُت بحن ؤلاخهائحن

.  2004-1994الخًغر ٖلى خؿاب املجا٫ ال٣غور م٣اعهت م٘ الٟترة   
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 (2014-2004-1994)خؿب العما ث ا  كاليم  (%)جطوع معضٌ الخمضن : 6االضٌا 

 ئخطاء

2014 

 ئخطاء

2004 

 ئخطاء

1994 
العمالت أا  كليم 

الغباط  100 100 100

ؾال  92,8 94,4 93,2

جماعة - الصخحراث 71,8 90,0 90,1

ااخميؿاث  36,0 44,8 51,8

اللىيطغة  45,8 52,7 57,2

ؾيضر كاؾم  27,1 30,2 32,3

 ؾيضر ؾليمان 37,9 38,0 40,9

 االهت 60,6 67,4 69,8

. 2014 و 2004، 1994ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىىاث : املطضع

 5 مً الؿا٦ىت الخًغيت للجهت، جخىػٕ ٖلى %16,2جماعة - جًم ٖمالت الصخحراث

ذ ٖمالت .  مغا٦ؼ خًغيت ؤزغي 3بلضياث و  وزال٫ ٞترة ما بحن ؤلاخهائحن، ٖٞغ

غافي لؿا٦ىت البلضياث م٣اعهت م٘ - الصخحراث جماعة ازخالٞا في وجحرة التزايض الضيمٚى

ؾا٦ىت اإلاغا٦ؼ الخًغيت، خيث سجلذ هاجه ألازحرة ؤٖلى اإلاٗضالث باؾخثىاء مغ٦ؼ 

حر الظر سجل مٗض٫ جؼايض ؾىىر ؾلبي بلٜ   ، في خحن سجل  %1,1-ؾيضر يديى ٖػ

، (2014-2004) زال٫ الٟترة %21,5ؤٖلى مٗض٫ جؼايـض ؾىىر ٢ضع ب مغ٦ؼ جامؿىا 

خه البلضياث سجل ببلضيت ٖحن ٖىصة بمٗض٫ ؾىىر بلٜ  .   %5,5بيىما ؤٖلى مٗض٫ ٖٞغ
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جطوع جوػيع الؿيان اللاهوهيحن للبلضياث ااملغاهؼ ااخػغيت                               : 7االضٌا 

 2014خؿب حلم الؿيان، 

. 2014 و 2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطضع

خؿب حجم الؿ٩ان،  (بلضياث ومغا٦ؼ )مً زال٫ جغجيب هاجه الخجمٗاث الخًغيت 

ن الؿ٩ان الخًغيحن للٗمالت ج٣ًُ مضيىت جماعة وخضها  م %60,6يدبحن ؤن ما يىاهؼ

 20ؤما اإلاضن اإلاخىؾُت طاث حجم يتراوح بحن   . 2014 وؿمت ؾىت 510 313بما ٖضصه 

.  مً الؿ٩ان الخًغيحن%4 ,31 وؿمت، ٞهي جًم 000 100 و000

املمحزاث الضيموغغافيت - 2-6

جواػن بحن االيؿحن - 2-6-1

جم٨ً وؿبت الظ٧ىع مً ٢ياؽ ؤهميت ٖضص الغحا٫ م٣اعهت م٘ ٖضص اليؿاء، ٞهي جدضص 

 جىاػها بحن الجيؿحن بٗمالت 2014و٢ض بحن بخهاء .  امغؤة100بٗضص الغحا٫ ل٩ل 

 امغؤة، في خحن بلٛذ 100 عحل ل٩ل 100,4جماعة، خيث بلٛذ هاجه اليؿبت - الصخحراث

.  امغؤة100 عحل ل٩ل 98,8ٖلى مؿخىي الجهت 

وخؿب وؾِ ؤلا٢امت، يالخٔ جىاػن ٦ظل٪ بحن الظ٧ىع و ؤلاهار بالىؾِ الخًغر 

 و 100,1 م٣ابل ٞائٌ َٟي٠ للظ٧ىع بالىؾِ ال٣غور خيث بلٛذ اليؿبت بالىؾُحن

بلضيت أا مغهؼ اادلم 
خػغر 

2004 2014 
ااخطت 
ؾىت  

2014(% )

معضٌ التزايض 
 (%)الؿىور 

 000 100أهثر مً 
وؿمت 

 3,0 60,6 510 313 792 232 (ب) جماعة 

                  000 50مً 
 وؿمت 000 100ئلى  

 2,9 11,6 775 59 824 44 (ب)الصخحراث 

                000 20مً   
 وؿمت 000 50ئلى 

 5,5 6, 9 816 49 220 29 (ب)عحن العوصة 

 4,0 4,8 078 25 889 16 (ب)عحن عخيم 

 21,5 5,4 119 28 020 4جامؿىا 

                   000 10مً 
 وؿمت 000 20ئلى 

وعة   5,2 3,0 361 15 245 9 (ب)الهَغ

 1,1- 1,9 006 10 176 11ؾيضر يديى ػعحر 

 7,2 3,1 891 15 931 7مغؽ ااخحر 

 3,8 100 556 517 097 356 مجموع الؿيان 
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ؤما ٖلى نٗيض الجهت، ٣ٞض بلٛذ هظه اليؿب .  امغؤة ٖلى الخىالي100 عحل ل٩ل 103,1

.  امغؤة100 عحل ل٩ل 103,9 و 96,7

  2014مإشغ الظهوعة خؿب اؾط  كامت ؾىت :  8االضٌا 
 

 الوؾط خػغر  كغار امللموع

 جماعة-الصخحراث 100,1 103,1 4, 100

 االهت  96,7 103,9 98,8

 

 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع
 

ؾاهىت فخيت  - 2-6-2

 ؾىت 15جماعة بٟخىتها، خيث يك٩ل الؿ٩ان ألا٢ل مً -جخمحز ؾا٦ىت ٖمالت الصخحراث

 ؾىت 59 و15، وبسهىم ألاشخام الظيً جتراوح ؤٖماعهم بحن 2014 ؾىت 27,1%

 ؾىت ٞما 60، في خحن جبلٜ وؿبت ألاشخام البالٛت ؤٖماعهم %65,2ٞخبلٜ وؿبتهم 

  . %7,7ٞى١ 

خؿب وؾِ ؤلا٢امت، حٗخبر الؿا٦ىت ال٣غويت ؤ٦ثر ٞخىة مً مثيلتها الخًغيت           ب 

ؤما ٖلى مؿخىي الجهت، جهل وؿبت الؿ٩ان ألا٢ل مً .  ٖلى الخىالي%26,8 و 30,0%

  %25,2و بالىؾِ ال٣غور       %32,2 في خحن بلٛذ هظه اليؿبت %27,3 ؾىت بلى 15

. بالىؾِ الخًغر 
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  خؿب فئاث  عماع الىبرى  جوػيع ؾيان العمالت: 9االضٌا 

 2014االيـ ا اؾط  كامت،ا

  وؿبتامللموع طهوع ئهار فئاث  عماع 
 (%)  هار

وؿبت 
 (%)الظهوع 

اليؿبت 
 (%)العامت

 الوؾط اللغار

 30,0 50,8 49,2 017 17 647 8 370 8 ؾىت 15أكص مً 

 62,5 51,1 48,9 472 35 115 18 357 17 ؾىت 59 -15

 7,5 48,2 51,8 291 4 069 2 222 2 ؾىت فأهثر 60

 100 50,8 49,2 780 56 831 28 949 27امللموع 

الوؾط ااخػغر 

 26,8 51,2 48,8 244 138 793 70 451 67 ؾىت 15أكص مً 

 65,5 49,3 50,7 679 337 585 166 094 171 ؾىت 59 -15

 7,7 51,8 48,2 467 39 435 20 032 19 ؾىت فأهثر 60

 100 50,0 50,0 390 515 813 257 577 257امللموع 

امللموع 

 27,1 51,2 48,8 261 155 440 79 821 75 ؾىت 15أكص مً 

 65,2 49,5 50,5 151 373 700 184 451 188 ؾىت 15-59

 7,7 51,4 48,6 758 43 504 22 254 21 ؾىت فأهثر 60

 100 50,1 49,9 170 572 644 286 526 285امللموع 

  2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى : املطضع

ااخالت الؼااحيت - 2-6-3

 يبحن 2014 ؾىت ٞإ٦ثر خؿب الخالت الؼواحيت ؾىت 15بن جىػي٘ الؿ٩ان البالٛحن 

.  ٖىض اليؿاء%59,9ٖىض الغحا٫ و   %59,8ب" اإلاتزوج"هيمىت نٟت 

 ٖلى %28,9 م٣ابل %38,7ؤما ْاهغة الٗؼوبت، ٞهي جمـ الغحا٫ ؤ٦ثر مً اليؿاء ب 

 مً  %3,5بيىما يالخٔ ٨ٖـ طل٪ لضي ٞئت اإلاُل٣حن، بط حك٩ل اإلاُل٣اث. الخىالي

و              وهٟـ اإلاىخى،.  لضي الغحا٫%1مجمٕى اليؿاء في خحن ال جخجاوػ هظه اليؿبت 

بيؿبت ؤ٦بر، يسجل لضي ألاعامل بط جخجاوػ اليؿبت لضي اليؿاء زمؿت ٖكغ مغة 

 .هٓحرتها لضي الغحا٫
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 ؾىت فأهثر خؿب االيـ، 15ؾيان العمالت البالغحن  (%)جوػيع : 10االضٌا 

 2014ا ااخالت الؼااحيت،   اؾط  كامت

امللموع  عامص املطللون املتزاحون العؼاب االيـ 

الوؾط ااخػغر  

 100,0 0,7 1,0 53,9 44,4طهوع 

 100,0 7,9 3,3 55,7 33,1ئهار 

 100,0 4,2 2,1 8, 54 38,8امللموع 

 الوؾط اللغار 

 100,0 0,6 1,0 60,3 38,1طهوع 

 100,0 8,7 2,3 63,1 25,8ئهار 

 100,0 4,6 1,7 7, 61 32,0امللموع 

 امللموع 

 100,0 0,5 1,0 59,8 38,7طهوع 

 100,0 7,7 3,5 59,9 28,9ئهار 

 100,0 4,1 2,3 59,9 33,8امللموع 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطضع   

.  ؾىت، ما ٞخئذ وجحرتها جغج55ٟ٘بن الٗؼوبت الجهائيت، التي ج٣اؽ بيؿبت الٗاػبحن في ؾً 

وخؿب الجيـ، ٞهي . ٦ما ؤجها وؿبها مدؿاويت ج٣غيبا في الىؾُحن الخًغر و ال٣غور

.  جمـ ؤ٦ثر ٞئت ؤلاهار

 ؾىت                                       55عىض ؾً  (%)جطوع وؿبت العؼابت النهااليت : 11االضٌا 
خؿب االيـ ااؾط  كامت 

 2014ئخطاء  2004ئخطاء االيـ 

امللموع كغار خػغر امللموع كغار خػغر  

 2,9 3,4 2,8 1,6 2,3 1,4طهوع 

 5,0 4,4 5,0 2,1 1,1 2,4ئهار 

 3,9 3,9 3,9 1,8 1,7 1,9امللموع 

. 2014 و 2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى لؿىتي : املطضع       
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  ٌ  مخوؾط الؿً عىض الؼااج  ا

زال٫ ٞترة ما بحن ؤلاخهائحن، اؾخ٣غ مخىؾِ الؿً ٖىض الؼواج ألاو٫ بٗمالت 

 بلى  26,6 ؾىت لضي الظ٧ىع، في خحن اهسٌٟ لضي ؤلاهار م31,1ًجماعة في - الصخحراث

.   ؾىت26,1

جطوع مخوؾط الؿً عىض الؼااج  ٌا                                                               : 12االضٌا 
( 2014-2004)خؿب االيـ ا اؾط  كامت 

امللموع            كغار خػغر  

امللموع ئهار طهوع امللموع ئهار طهوع امللموع ئهار طهوع  

 2004ئخطاء 

 28,8 26,6 31,1 27,7 25,5 30,0 29,1 26,9 31,4العمالت 

 29,4 27,1 31,8 27,4 25,3 29,5 30,3 28,1 32,8االهت 

 2014ئخطاء 

 28,5 26,1 31,1 27,0 24,2 29,7 28,7 26,3 31,2العمالت 

 28,6 25,9 31,4 26,9 23,9 29,7 29,5 26,8 32,3االهت 

. 2014 و 2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطضع

جبحن م٣اعهت اإلاُٗياث بحن الىؾُحن ؤن مخىؾِ الؿً ٖىض الؼواج ألاو٫، ل٨ال 

 ؾىت لضي ؤلاهار، في 26,3 ؾىت لضي الظ٧ىع و 31,2الجيؿحن، مغجٟ٘ باإلاضن خيث يبلٜ 

 ؾىت لضي ؤلاهار بالىؾِ ال٣غور، ؤر ؤن  24,2 ؾىت لضي الظ٧ىع و29,7خحن يبلٜ 

. الٗؼاب بالىؾِ ال٣غور ي٣بلىن ٖلى الؼواج في ؾً مب٨غة م٣اعهت م٘ ؤمثالهم باإلاضن

.  الىؾُحن٫وهٟـ اإلاالخٓت حسجل لضي اليؿاء باإلا٣اعهت م٘ الغحا٫ ب٪

ااخطوبت  - 2-6-4

ا بٗمالت الصخحراث ٟا٫ ل٩ل امغؤة اهسٟايا ملخْى جماعة ما - قهض مخىؾِ ٖضص ألَا

ويب٣ى هظا .  َٟل ل٩ل امغؤة2,0 بلى 2,4، بط جغاح٘ مً 2014 و2004بحن ؤلاخهائحن 

. ( َٟل ل٩ل امغؤة2,1)اإلااقغ ؤ٢ل وؿبيا مً مثيله اإلاسجل حهىيا  

الىؾِ ال٣غور  الىؾِ الخًغر ؤ٦ثر مً مـ هظا الاهسٟاى في مؿخىي الخهىبت

بالىؾِ  (0,2-) َٟل 2,5 بلى 2,7مً   بالىؾِ ألاو٫ و(0,3-)  2,0بلى  2,3خيث مغ مً

. الثاوي
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جبايىاث مهمت، جٓهغ حليا مً زال٫ اعجٟإ مؿخىي الخهىبت ٖىض  ويسٟي هظا اإلااقغ

ويغح٘ هظا الٟاع١ بحن وؾُي ؤلا٢امت بلى ٖضة ٖىامل، . ؤلاهار بال٣غي م٣اعهت م٘ اإلاضن

ٞبالٟٗل، يك٩ل َى٫ مضة الخمضعؽ بلى ما . مجها ؤؾاؾا الازخالٝ في اإلاؿخىي الضعاس ي

بٗض اإلاغخلت الابخضائيت ٖامال يازغ في الخهىبت مً زال٫ جإحيل الؿً ٖىض الؼواج ألاو٫ 

 بياٞت بلى الخسُيِ الٗائلي

  جطوع مخوؾط عضص  طلاٌ ليص امغأة: 13االضٌا .

 (2014- 2004)خؿب اؾط  كامت 

 2014  ئخطاء  2004                        ئخطاء  

امللموع كغار خػغر امللموع كغار خػغر  

 2,0 2,5 2,0 2,4 2,7 2,3العمالت 

 2,1 2,5 1,9 2,3 3,0 2,0االهت 

 .2014 و 2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطضع

 ميت ا الخمضعؽ - 2-6-5

 جماعة-  ميت بعمالت الصخحراث 

 اعجٟإ وؿبت ألاميت بلى 2014ؤْهغث هخائج ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت 

 نٗيض ٖمالت   ؾىىاث ٞإ٦ثر ٖلى10 ٖىض ألاشخام البالٛت ؤٖماعهم 22,2%

 (%29,4)جماعة و هي ؤ٢ل م٣اعهت م٘ اليؿبت اإلاسجلت ٖلى الهٗيض الجهىر - الصخحراث

ىيا  و٢ض ٖٝغ هظا اإلاٗض٫ جدؿىا ملمىؾا بحن . %32,2في خحن جبلٜ هظه اليؿبت َو

ؤلاخهائحن بًٟل املجهىصاث ال٣يمت للضولت واملجخم٘ اإلاضوي مً زال٫ بغامجهما ملخى 

. ألاميت

خؿب وؾِ ؤلا٢امت، يالخٔ جبايىاث مهمت بحن الىؾُحن، خيث بلٜ مٗض٫ ألاميت 

ؤما خؿب الجيـ، ٞهاجه . الىؾِ ال٣غور ب%36,8 م٣ابل  بالىؾِ الخًغر 20,7%

، وجؼصاص الهىة ؤ٦ثر بحن الجيؿحن %29,5الٟىاع١ جخٟا٢م ٖىض اليؿاء خيث يبلٜ اإلاٗض٫ 

. بالىؾِ ال٣غور ؤ٦ثر مىه بالخًغر 
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جماعة م٣اعهت م٘ ماهى - و٦سالنت، يسجل ؤن ألاميت مىسًٟت وؿبيا بٗمالت الصخحراث

م مً ٧ل هظا، ما جؼا٫ هظه الٓاهغة حؿخضعي بظ٫ اإلاؼيض مً  مسجل حهىيا، و بالٚغ

 .الجهىص مً ؤحل زٌٟ مٗض٫ ألاميت ٖىض اليؿاء و بضعحت ؤ٦بر ٖىض اليؿاء ال٣غوياث

( 2014-2004)خؿب االيـ ا اؾط  كامت  (%)جطوع معضٌ  ميت : 14االضٌا 

امللموع كغار خػغر  االيـ

 2004 2014 2004 2014 2004 2014 

 22,2 32,3 36,8 46,1 20,7 28,4العمالت 

 29,5 41,9 46,6 57,9 27,7 37,4         ئهار 

 14,9 22,8 27,3 34,8 13,6 19,2         طهوع 

 29,4 38,4 49,7 60,7 21,2 27,2االهت 

 38,4 49,3 62,2 75,0 29,0 36,8          ئهار 

 20,3 27,3 37,7 46,7 12,9 17,1         طهوع 

. 2014 و 2004ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىتي : املطضع         

جؼصاص خضة ْاهغة ألاميت م٘ الخ٣ضم في الؿً، بط يسجل ؤ٦بر مٗض٫ ٖىض ألاشخام الظر 

 ٖىض ألاشخام %1,7في خحن ال يخٗضي هظا اإلاٗض٫ ، (%48,2) ؾىت 50يٟى١ ؾجهم 

.  ؾىت15البالٛت ؤٖماعهم ؤ٢ل مً 

م  (%)معضٌ  ميت : 15االضٌا   فأهثر  ؾىواث10عىض  شخاص البالغت أعماَع

 2014اؾط  كامت،  خؿب الؿً الوعيلي ا

  14-10الوؾط 
ؾىت 

15-24  
ؾىت 

25-34 
ؾىت 

35-49 
ؾىت 

ؾىت 50
فأهثر 

امللموع 

 20,7 45,9 26,1 14,6 4,0 1,5خػغر 

 36,8 71,9 51,5 34,6 10,6 3,2كغار 

 22,2 48,2 28,5 16,5 4,6 1,7امللموع 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع

 جماعة - الخمضعؽ بعمالت الصخحراث

، جبلٜ  وؿبت ألاشخام صون 2014خؿب هخائج ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت 

 جماعة و هي ؤ٢ل م٣اعهت م٘-  نٗيض ٖمالت الصخحراث  ٖلى%27,7ؤر مؿخىي صعاس ي 
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ىيا (%34,1)اليؿبت اإلاسجلت ٖلى الهٗيض الجهىر   في خحن جبلٜ هظه اليؿبت َو

ؤما في باقي اإلاؿخىياث، حسجل الٗمالت وؿبا ؤ٦بر مً جل٪ اإلاسجلت حهىيا . 36,9%

.  حهىيا %26,1، في خحن سجلذ وؿبت  %24,9باؾخثىاء الابخضائي الظر سجلذ به وؿبت

خؿب وؾِ ؤلا٢امت، يالخٔ جبايىاث مهمت بحن الىؾُحن، خيث جبلٜ  وؿبت ألاشخام 

ؤما . الىؾِ ال٣غور ب%41,8 م٣ابل  بالىؾِ الخًغر %26,1صون ؤر مؿخىي صعاس ي 

بالىؾِ  وؿبا ؤ٢ل مً جل٪ اإلاسجلت الىؾِ ال٣غورفي باقي اإلاؿخىياث، يسجل ب

.   %24,5 م٣ابل %28,7 باؾخثىاء الابخضائي الظر سجلذ به وؿبتالخًغر 

ؤما خؿب الجيـ، يالخٔ ٦ظل٪ جبايىاث مهمت بحن الظ٧ىع و الاهار، خيث جبلٜ  وؿبت 

 لضي ؤلاهار، هٟـ الص يء %33,8م٣ابل  %21,6الظ٧ىع صون ؤر مؿخىي صعاس ي 

باليؿبت لباقي اإلاؿخىياث خيث يسجل  لضي ؤلاهار وؿبا ؤ٢ل مً جل٪  

لضي الظ٧ىع، وجؼصاص الٟىاع١ ؤ٦ثر بحن الجيؿحن بالىؾِ ال٣غور ؤ٦ثر مىه اإلاسجلت 

. بالىؾِ الخًغر 

 2014الؿاهىت املخمضعؾت خؿب املؿخوى الضعاس ي،  اؾط  كامت ا االيـ، : 16االضٌا 

املؿخوى 
الضعاس ي 

امللموع كغار خػغر 

امللموع  هار الظهوع امللموع  هار الظهوع امللموع  هار الظهوع  

 27,7 33,8 21,6 41,8 49,9 34,0 26,1 32,0 20,2بضان 

 5,0 4,1 5,9 2,9 2,0 3,9 5,2 4,3 6,2 الي 

 24,9 22,4 27,4 28,7 24,7 32,5 24,5 22,1 26,9الابخضائي 

 17,5 16,1 18,9 16,0 13,4 18,5 17,7 16,3 19,0  عضاصر

 13,9 13,3 14,5 7,0 6,5 7,4 14,7 14,1 15,3الثاهور 

 11,0 10,4 11,6 3,6 3,5 3,6 11,8 11,1 12,5العالي 

 100,0 100,0 100,0امللموع 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

.2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع  
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 ألاؾغ  -2-7

عضص  ؾغ  - 2-7-1

 مً مجمٕى %13,3 ؤؾغة بيؿبت 200 135جماعة - يبلٜ ٖضص ألاؾغ بٗمالت الصخحراث

. ألاؾغ ٖلى نٗيض الجهت

 مً مجمٕى %90,9 ؤؾغة ؤر 963 122 و خؿب الىؾِ، يبلٜ ٖضص ألاؾغ الخًغيت 

 مً مجمٕى ؤؾغ الجهت، في خحن يبلٜ ٖضص ألاؾغ ال٣غويت %16,0ؤؾغ الٗمالت و 

.  مً مجمٕى ؤؾغ الجهت%4,9 مً مجمٕى ؤؾغ الٗمالت و 9,1%  ؤؾغة بيؿبت 237 12

 2014عضص  ؾغ بالعمالت خؿب اؾط  كامت، : 17االضٌا 

امللموع كغار خػغر  

 200 135 237 12 963 122العمالت 

  852 766االهت 

 

248 255  

 

1 015 107  

 
 13,3 4,9 16,0 (%) االهت/ العمالت

 . 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : عاملطض

مخوؾط حلم  ؾغ - 2-7-2

 ؤشخام ب٩ل ؤؾغة، في خحن يبلٜ هظا اإلاخىؾِ 4,2يبلٜ مخىؾِ حجم ألاؾغ بالٗمالت 

.  ٖلى نٗيض اإلاٛغب4,6 ٖلى نٗيض الجهت و 4,5

 ؤما خؿب الىؾِ، ٞمخىؾِ حجم ألاؾغ بالىؾِ ال٣غور ؤ٦بر مً مثيله بالىؾِ 

و ٖلى نٗيض الجهت، يبلٜ مخىؾِ حجم ألاؾغ .  ٖلى الخىالي4,2 و 4,6الخًغر بط يبلٜ 

.  بالىؾِ الخًغر 4,1 بالىؾِ ال٣غور و 5,6

 2014مخوؾط حلم  ؾغ خؿب اؾط  كامت، : 18االضٌا 

امللموع كغار خػغر  

 4,2 4,6 4,2العمالت 

 4,1االهت 

 

5,6 

 

4,5 

 4,6 5,3 4,2املغغب 

 . 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : عاملطض
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عغاف الؿىً - 2-8

- ٖمالت الصخحراثيخٗل٤ ألامغ في هظه ال٣ٟغة بخ٣ضيم ملخت ًٖ ْغوٝ ؾ٨ً ألاؾغ ب

خؿب اإلاٗايحر اإلاٗخمضة في ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى، واإلاخمثلت ؤؾاؾا في جماعة 

غة به . هٕى اإلاؿ٨ً وؤ٢ضميخه زم نٟت الخياػة و٦ظا ؤهم وؾائل الخجهحز اإلاخٞى

هوع املؿىً  - 2-8-1

  الوؾط ااخػغر

بن الخىؾ٘ الخًغر والتزايض اإلالخّى لٗضص ألاؾغ ؤزغ بك٩ل ٦بحر ٖلى الٗاصاث 

 ؤن ٣ٞ2014ض بييذ هخائج ؤلاخهاء الٗام ألازحر لؿىت . الؿ٨ىيت الخانت بإؾغ الٗمالت

 مً %25,1الٗيل اإلاكتر٥ صازل ٖماعاث ؾ٨ىيت يٓل ازخياعا يٟغى هٟؿه خيث ؤن 

م مً طل٪، جًل . ؤؾغ الٗمالت، بالىؾِ الخًغر، جخجه هدى ؤلا٢امت بك٤٣ و بالٚغ

 مً ألاؾغ %46,8ألا٦ثر اهدكاعا خيث ؤن " مىاػ٫ مٛغبيت ٖهغيت"اإلاؿا٦ً مً هٕى 

 مً هظه ألاؾغ في ٞيالث %6,3الخًغيت ج٣ًُ هظا الىٕى مً اإلاؿا٦ً، في خحن حؿ٨ً  

 ؤما الؿ٨ً ٚحر الالئ٤، ٞهى (%5,6).و هى ؤ٦بر مً اإلاٗض٫ اإلاسجل ٖلى مؿخىي الجهت 

 اإلالخت بلى بظ٫ اإلاؼيض مً  ًٖ الخاحت ، وهي وؿبت حٗبر%18,7يمثل وؿبت مهمت جبلٜ 

حر مؼيض مً الؿ٨ً الالئ٤ للؿا٦ىت . الجهىص مً ؤحل جٞى

  الوؾط اللغار

ا خيث ؤن   مً %31,8بالىؾِ ال٣غور، جًل اإلاؿا٦ً مً هٕى ٢غور ألا٦ثر قيٖى

 زم %30,5، يليه الؿ٨ً ٚحر الالئ٤ ب ( ٖلى نٗيض الجهت%60,9)ألاؾغ ج٣ًُ به 

 ألامغ الظر يٟيض ؤن ٢ُإ الؿ٨ً بالٗالم  %27,2اإلاؿا٦ً اإلاٛغبيت الٗهغيت بما وؿبخه

. ال٣غور يخمحز بٗضم ججاوـ م٩ىهاجه املجاليت
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 2014خؿب هوع املؿىً ا اؾط  كامت،  (%)جوػيع  ؾغ: 19االضٌا 

االهت العمالت هوع املؿىً 

امللموع كغار خػغر امللموع كغار خػغر  

 4,5 1,0 5,6 6,1 4,6 6,3فيال 

 15,6 0,4 20,5 23,0 2,5 25,1شلت 

 3,4 3,6 3,3 1,5 2,3 1,3صاع مغغبيت جلليضيت 

 52,6 26,7 60,9 45,1 27,2 46,8صاع مغغبيت عطغيت 

 7,6 6,6 8,0 19,7 30,5 18,7ؾىً غحر  الم 

 15,5 60,9 0,8 3,6 31,8 0,8ؾىً مً هوع كغار 

 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0آزغ 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0امللموع 

. 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع     

أكضميت املؿىً  - 2-8-2

غ  ٖلى مؿا٦ً قيض ؤ٦ثر مً زلثها، زال٫ ال٣ٗض الثاوي مً جماعة - ٖمالت الصخحراثجخٞى

 ؤما بال٣غي ٣ٞض بلٛذ هظه %36,1هٟـ اإلاىخى سجل باإلاضن بما وؿبخه .  ال٣غن الخالي

 مً %2,3 ؾىت، 50وحك٩ل البىاياث اإلاخ٣اصمت التي يخٗضي ٖمغها . %30,4اليؿبت 

مجمٕى مؿا٦ً الٗمالت، م٘ جٟاوجاث بحن وؾُي ؤلا٢امت، خيث جغجٟ٘ هاجه اليؿبت بلى 

.  باإلاضن%2,0 بال٣غي م٣ابل 5,0%

 2014خؿب أكضميت املؿىً،  (%)جوػيع  ؾغ ااخػغيت : 20االضٌا 

االهت العمالت  أكضميت املؿىً

امللموع كغار خػغر امللموع كغار خػغر  

 22,6 29,8 20,2 35,6 30,4 36,1 ؾىواث 10أكص مً 

 23,5 25,4 22,9 28,8 34,7 28,2  ؾىت10-19

 41,5 31,6 44,7 33,3 29,8 33,6 ؾىت 20-49

 12,4 13,2 12,1 2,3 5,0 2,0ؾىت فأهثر 50

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0امللموع 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطضع



41 

 

ضلت خياػة املؿىً  - 2-8-3

 مً ؤؾغ الٗمالت هي مال٨ت     ؤو %69,0، ؤن 2014جبحن مُٗياث ؤلاخهاء ألازحر لؿىت 

وجبلٜ  .%18,4في َغي٤ جمل٪ اإلاؿا٦ً اإلا٣يمت بها، بيىما ال جخٗضي وؿبت ألاؾغ اإلا٨تريت 

 مً مجمٕى ألاؾغ الخًغيت في خحن ال جخٗضي هظه اليؿبت %19,9وؿبت هظه ألازحرة 

.  مً مجمٕى ألاؾغ ال٣غويت3,5%

 2014خؿب خياػة املؿىً ا اؾط  كامت ،  (%)جوػيع  ؾغ: 21االضٌا 

االهت العمالت  ضلت ااخياػة

امللموع كغار خػغر امللموع كغار خػغر  

 64,3 88,1 56,6 60,7 68,7 59,9مالن أا مالن مشترن 

 5,0 1,3 6,2 8,3 1,5 9,0في طغيم الخملً 

 20,4 1,1 26,6 18,4 3,5 19,9مىترر 

 2,2 1,3 2,4 2,4 4,8 2,2ؾىً اعيلي 

 6,8 6,3 6,9 8,0 15,6 7,3ؾىً مجاوي 

 1,4 1,8 1,2 2,1 5,9 1,8آزغ 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0املجمٕى 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطضع

الىثافت صازص املؿىً - 2-8-4

ت مضي الًِٛ ٖلى  جم٨ً اإلاُٗياث اإلاخٗل٣ت بخىػي٘ ألاؾغ خؿب ٖضص الٛٝغ مً مٗٞغ

غة، و٦ظا ال٨ك٠ ًٖ خضة ا٦خٓاّ اإلاؿا٦ً آلاهلت . اإلاؿا٦ً اإلاخٞى

 بالىؾِ الخًغر هى هٟـ معضٌ هثافت املؿاهًيدبحن مً زال٫ الجضو٫ ؤؾٟله، ؤن 

باإلا٣ابل، يغجٟ٘ هظا اإلاٗض٫ . ( ٚٝغ10 ٞغصا يؿ٨ىىن في 14)اإلاٗض٫ اإلاسجل حهىيا  

.  بالىؾِ ال٣غور و يالخٔ ج٣غيبا هٟـ الاعجٟإ حهىيا

 2014خؿب اؾط  كامت،   (%)معضٌ هثافت املؿاهً: 22االضٌا 

امللموع كغار خػغر الوؾط 

 1,4 1,7 1,4العمالت 

 1,4 1,8 1,3االهت 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع
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الخجهحزاث  ؾاؾيت للمؿىً  - 2-8-5

غ الٛالبيت الٗٓمى مً ؤؾغ الٗمالت ٖلى مؿا٦ً مجهؼة بمُبش ومغخاى بما  جخٞى

وجغجٟ٘ هاجه اليؿب بالىؾِ الخًغر وؿبيا .  ٖلى الخىالي%98,0 و %96,3وؿبخه 

 باليؿبت %95,9 م٣ابل %96,4م٣اعهت م٘ الىؾِ ال٣غور، بط يسجل ٖلى الخىالي، 

ؤما الخمام الٗهغر ؤو الغقاقت، .  باليؿبت للمغخاى%88,1 م٣ابل %99,0للمُبش و 

 م٣اعهت م٘ ألاؾغ ال٣غويت (%63,2)ٞهى ؤ٦ثر اؾخٗماال مً َٝغ ألاؾغ الخًغيت 

(23,1%) . 

غة لضي   مً ؤؾغ %75,7 و%88,9وبسهىم ال٨هغباء واإلااء الهالح للكغب، ٞهي مخٞى

الٗمالت، ٚحر ؤن وؿبت الاعجباٍ باإلااء الجاعر بالىؾِ ال٣غور جب٣ى وؿبيا يٗيٟت خيث 

 (.%33,8)حؿخٟيض مىه ٣ِٞ ؤؾغة واخضة مً بحن ٧ل زالر ؤؾغ 

 2014خؿب الخجهحزاث  ؾاؾيت للمؿىً  ا اؾط  كامت،  (%)جوػيع  ؾغ : 23االضٌا 

امللموع كغار خػغر الخجهحزاث  ؾاؾيت 

 96,3 95,9 96,4املطبش 

 98,0 88,1 99,0املغخاع 

 59,6 23,1 63,2خمام عطغر أا عشاشت 

 7,2 26,7 5,3خمام مدلي 

 88,9 84,7 89,3الىهغباء 

 75,7 33,8 79,9ماء حاعر 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع

التزاص باملاء  - 2-8-6

 مً ؤؾغ الٗمالت ج٣ًُ مؿا٦ً ٚحر %24,3، ٞةن 2014خؿب ؤلاخهاء ألازحر لؿىت 

وجخجاوػ هظه اليؿبت بالىؾِ ال٣غور  .مغجبُت بالكب٨ت الٗمىميت لخىػي٘ اإلااء الكغوب

. (%20,1) هٓحرتها بالىؾِ الخًغر (66,2%)

 بالىؾِ %83,0 مً هظه ألاؾغ بالىؾِ الخًغر و %85,6و مً ؤحل التزوص باإلااء، 

ال٣غور حؿخسضم الىاٞىعاث الٗمىميت ؤو آلاباع ؤو اإلاُٟياث ؤو ه٣ِ اإلااء املجهؼة،    في 
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بئر ؤو مُٟيت ٚحر مجهؼة، ٖحن )خحن جلجإ باقي ألاؾغ بلى وؾائل ؤو مهاصع ؤزغي للماء 

. (...ؤو واص، بائ٘ اإلااء 

غحر مغجبطت مؿاهنها بالشبىت العموميت   (%)جوػيع  ؾغ: 24االضٌا 

 2014لخوػيع املاء الشغاب خؿب اؾيلت التزاص ا اؾط  كامت، 

امللموع كغار خػغر اؾيلت التزاص باملاء 

 84,9 83,0 85,6هافوعة عموميت ،بئر، مطليت أا هلطت ماء مجهؼة 

 1,1 0,9 1,2بائع املاء 

 4,1 9,7 2,1بئر أا مطليت غحر مجهؼة 

 1,2 3,4 0,4عحن أا ااص 

 8,7 3,0 10,6اؾيلت أزغى 

 100,0 100,0 100,0امللموع 

. 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع

  هاعة - 2-8-7

جبلٜ وؿبت ألاؾغ ٚحر مغجبُت مؿا٦جها بالكب٨ت الٗمىميت لخىػي٘ ال٨هغباء بٗمالت 

٧ىؾيلت " الٛاػ"جلجإ هه٠ هظه ألاؾغ بلى اؾخسضام . %11,1جماعة - الصخحراث

هٟـ الازخياعاث حسجل . %19,1بما وؿبخه " ال٣ىضيل والكمٕى"يلحها . ؤؾاؾيت لإلهاعة

ؤما بسهىم اإلاغجبت الثالثت، ٞالتر٦يبت جسخل٠ مً وؾِ آلزغ، خيث . ب٨ال الىؾُحن

 مً ألاؾغ الخًغيت %18,1 مً ألاؾغ ال٣غويت جلجإ بلى البترو٫ في خحن ؤن  %15,5ؤن 

. حؿخسضم ٖضة وؾائل مسخلٟت في آن واخض بٛغى ؤلاهاعة

حر وؾيلت ؤلاهاعة . جلجإ هظه ألاؾغ بلى وؾائل جسخل٠ مً وؾِ آلزغ مً ؤحل جٞى

 مً ألاؾغ حؿخٗمل وؾائل ؤزغي لإلهاعة و الباقي يؿخٗمل %75,1ٞبالىؾِ الخًغر، 

، مىلض ٦هغبائي ؤو الُا٢ت الكمؿيت)مهاصع مسخلٟت    .(الٛاػ، ال٣ىضيل ؤو الكمٕى

وبالىؾِ ال٣غور، يك٩ل ال٣ىضيل و الكمٕى الىؾيلت ألاولى لإلهاعة، بط يؿخسضمها 

 مً ألاؾغ، %29,0بما وؿبخه  (البىجان) مً ألاؾغ، يلحها في اإلاغجبت الثاهيت الٛاػ 32,9%
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 مً ألاؾغ حؿخسضم الُا٢ت الكمؿيت و الباقي يؿخٗمل مهاصع مسخلٟت %14,3في خحن 

  .(مىلض ٦هغبائي و وؾائل ؤزغي )

غحر مغجبطت مؿاهنها بالشبىت العموميت لخوػيع   (%)جوػيع  ؾغ: 25االضٌا  

  2014 الىهغباء خؿب اؾيلت  هاعة املؿخعملت ا اؾط  كامت، 

امللموع كغار خػغر اؾيلت  هاعة 

 14,4 29,0 12,1 (البوجان)الغاػ 

 9,7 32,9 6,0اللىضيص االشموع 

 2,9 14,3 1,1الطاكت الشمؿيت 

 5,8 6,3 5,7مولض ههغبائي 

 67,2 17,5 75,1اؾيلت أزغى 

 100,0 100,0 100,0املجمٕى 

. 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع

جطغيف املياٍ املؿخعملت  - 2-8-8

الىؾيلت ألا٦ثر اؾخٗماال لخهغي٠ اإلاياه اإلاؿخٗملت بالٗمالت " الكب٨ت الٗمىميت"حٗخبر 

ب "  َغ١ ؤزغي " زم %22,0بيؿبت " الخٟغ الصخيت"، جلحها %71,5خيث جبلٜ خهتها 

6,5%ِ٣ٞ   .

بالىؾِ " الكب٨ت الٗمىميت"وجسخل٠ هظه التر٦يبت مً وؾِ آلزغ خيث يسجل قيٕى 

، ٞهي "الخٟغ الصخيت"ؤما .  ٣ِٞ بالىؾِ ال٣غور%5,0 م٣ابل %78,1الخًغر ب 

 مً ألاؾغ %17,2 بيىما ال يلجإ بلحها بال %70,5الىؾيلت الؿائضة بال٣غي بما خهخه 

بالىؾِ ال٣غور بما وؿبخه  "  َغ١ ؤزغي "٦ما يالخٔ ؤهه يخم اللجىء بلى . الخًغيت

 . ٣ِٞ بالىؾِ الخًغر %4,7 م٣ابل 24,5%

 2014خؿب طغيلت جطغيف املياٍ املؿخعملت   ا اؾط  كامت،  (%)جوػيع  ؾغ: 26االضٌا 

امللموع كغار خػغر طغيلت الخطغيف 

 71,5 5,0 78,1الشبىت العموميت 

 22,0 70,5 17,2خلغة صخيت 

 6,5 24,5 4,7 طغق أزغى 

 100,0 100,0 100,0امللموع 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى لؿىت : املطضع
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اللطص الثاوي         املمحزاث الؿوؾيو اكخطاصيت 

 الدشغيص -1

جم٨ً ماقغاث الدكٛيل مً حؿليِ الًىء ٖلى ؾى١ الكٛل ٖبر ج٣ضيم مٗضالث 

مما يؿاٖض ٖلى . اليكاٍ والبُالت خؿب الىؾِ والجيـ والؿً ومؿخىي الخإهيل

 .جىحيه الؿياؾاث الٗمىميت وجضزالث مسخل٠ الٟاٖلحن الؿياؾيحن والا٢خهاصيحن

اليشاط ا الدشغيص  - 1-1

 ( ؾىت فأهثر15)الؿاهىت اليشيطت - 1-1-1

غيً ٖلى ٖمل 15جًم الؿا٦ىت اليكيُت البالٜ ٖمغها   ؾىت ٞإ٦ثر ألاشخام اإلاخٞى

و٢ض بلٛذ هاجه الٟئت مً . و٦ظا ألاشخام الٗاَلحن (الؿا٦ىت اليكيُت اإلاكخٛلت)

و يخىػٖىن خؿب .  وكي183ِ 603 ٖلى نٗيض الٗمالت،2015الؿ٩ان، زال٫ ؾىت 

 . بالىؾِ الخًغر 495 161 وكيِ بالىؾِ ال٣غور و 108 22الىؾِ بلى 

  ( ؾىت فأهثر15)معضٌ اليشاط - 1-1-2

 15بلٜ مٗض٫ اليكاٍ الهافي، الظر يٗٝغ بدهت الؿا٦ىت اليكيُت البالٜ ٖمغها 

 ٖلى نٗيض ٖمالت %46,2ؾىت ٞإ٦ثر يمً مجمٕى الؿ٩ان مً هٟـ الٟئت الٗمغيت، 

 و هى ؤ٢ل ٢ليال مً اإلاٗض٫ اإلاسجل ٖلى نٗيض 2015جماعة زال٫ ؾىت - الصخحراث

 .(%46,4)الجهت 

وخؿب الىؾِ، يسجل اعجٟإ مٗض٫ اليكاٍ ال٣غور م٣اعهت م٘ مثيله الخًغر، ٚحر 

. بالىؾِ ال٣غور" الٗمل ٚحر اإلاإحىع "ؤن هظا ألامغ ال يسٟي هيمىت 
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 2015خؿب اؾط  كامت،  ( ؾىت فأهثر15( )%)معضٌ اليشاط : 27االضٌا 

امللموع كغار خػغر  

 46,2 55,6 42,8 العمالت

 46,4 59,8 41,0االهت 

 47,4 56,7 41,4املغغب 

ني خى٫ الدكٛيل : املطضع . 2015مضيغيت ؤلاخهاء، البدث الَى

البطالت - 1-2

وم٘ طل٪، ٞهاجه . يم٨ً حٗغي٠ البُالت بىيٗيت شخو وكيِ يبدث ًٖ ٖمل

الٓاهغة ليؿذ ْاهغة مىخضة ومخجاوؿت بل هي هديجت ٖضة ٖىامل ا٢خهاصيت 

ٟٞي الىا٢٘، للبُالت ٖضة . واحخماٖيت جمـ بهٟت مخٟاوجت مسخل٠ ٞئاث الؿ٩ان

م٩ىهاث ال جخُىع بىٟـ الُغي٣ت وال جازغ في حمي٘ الٟئاث مً الؿ٩ان اليكيُحن هٟـ 

ويم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤهم اإلامحزاث التي  جهى٠ ٞئت الٗاَلحن هي الجيـ، الىؾِ، . الخإزحر

. الخإهيل والؿً

لظيً واالظر يٗٝغ بدهت ألاٞغاص الٗاَلحن ًٖ الٗمل ، 2015بلٜ مٗض٫ البُالت ؾىت 

بت في الٗمل   ٖلى نٗيض ٖمالت %11,7يمً مجمٕى الؿ٩ان اليكيُحن، لضحهم الٚغ

. (%10,0)جماعة و هى ؤ٦بر مً اإلاٗض٫ اإلاسجل ٖلى نٗيض الجهت - الصخحراث

م٣اعهت م٘  (%13,9)وخؿب الىؾِ، يسجل اعجٟإ مٗض٫ البُالت بالىؾِ الخًغر 

. (%7,2)مثيله بالىؾِ ال٣غور 

 2015خؿب اؾط  كامت،  ( ؾىت فأهثر15( )%)معضٌ البطالت : 28االضٌا 

امللموع كغار خػغر  

 11,7 7,2 13,9العمالت 

 10,0 3,5 13,8االهت 

 9,7 4,1 14,6املغغب 

ني خى٫ الدكٛيل : املطضع . 2015مضيغيت ؤلاخهاء، البدث الَى
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الشغص  - 1-3

بلٜ مٗض٫ الكٛل ؤو وؿبت ألاشخام اليكيُحن اإلاكخٛلحن مً بحن مجمٕى الؿ٩ان 

، و هى ؤ٢ل مً اإلاٗض٫ 2015 زال٫ ؾىت %40,8 ؾىت ٞإ٦ثر 15البالٛت ؤٖماعهم 

وخؿب الىؾِ، يسجل اعجٟإ مٗض٫ الكٛل  .(%41,7)اإلاسجل ٖلى نٗيض الجهت 

. (%36,9)م٣اعهت م٘ مثيله بالىؾِ الخًغر  (%51,6)بالىؾِ ال٣غور 

 مً ألاشخام ٚحر %63,1مً حهت ؤزغي، يسجل ؤن الؿا٦ىت الخًغيت بالجهت جًم 

اليكيُحن و٦ظا الٗاَلحن، ألامغ الظر يث٣ل ٧اهل ٞئت اليكيُحن اإلاكخٛلحن ويازغ ٖلى 

م اعجٟإ . مؿخىي ٖيكهم ؤما بالىؾِ ال٣غور، ٞؿا٦ىخه ليؿذ بإخؿً خا٫ ٚع

مٗض٫ الكٛل، وطل٪ عاح٘ إلاا جسٟيه هظه اإلاٗضالث مً اهدكاع للكٛل الىا٢و ؤو ٚحر 

. اإلاإحىع 

 2015خؿب اؾط  كامت،  ( ؾىت فأهثر15( )%)معضٌ الشغص : 29االضٌا 

امللموع كغار خػغر  

 40,8 51,6 36,9العمالت 

 41,7 57,7 35,3االهت 

 42,8 54,4 35,4املغغب 

ني خى٫ الدكٛيل : املطضع . 2015مضيغيت ؤلاخهاء، البدث الَى

الشغص الىاكظ - 1-4

ألاشخام اليكيُحن اإلاكخٛلحن مً بحن مجمٕى  الىا٢و في نٟٝى بلٜ مٗض٫ الكٛل

، و هى ؤ٢ل مً اإلاٗض٫ 2015 زال٫ ؾىت %7,4 ؾىت ٞإ٦ثر 15الؿ٩ان البالٛت ؤٖماعهم 

 وخؿب الىؾِ، يسجل اعجٟإ مٗض٫ الكٛل .(%9,2)اإلاسجل ٖلى نٗيض الجهت 

. (%5,6)م٣اعهت م٘ مثيله بالىؾِ الخًغر  (%10,8) بالىؾِ ال٣غور الىا٢و

 2015خؿب اؾط  كامت،  ( ؾىت فأهثر15( )% ) الىاكظمعضٌ الشغص: 30االضٌا 

امللموع كغار خػغر  

 7,4 10,8 5,6العمالت 

 9,2 11,5 7,7االهت 

ني خى٫ الدكٛيل : املطضع . 2015مضيغيت ؤلاخهاء، البدث الَى
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ٖلى ٚغاع آٞت ال٣ٟغ، جمـ البُالت قغيدت مً الؿ٩ان في خحن جًل ؤزغي ٖلى املخ٪ 

ألاشخام اإلاؼاولىن ألوكُت نٛحرة، )و٢ابلت للؿ٣ٍى في هاجه اإلاًٗلت في ؤر و٢ذ 

غم الخغوج مجها هي (بلخ... الٗغييىن، ، بديث ؤن اخخما٫ الى٢ٕى في بغازً البُالت ٞو

. ٚحر مدؿاويت

. جًل وجحرة الىمى الا٢خهاصر ٚحر ٧اٞيت للخسٟي٠ مً ؤػمت البُالت بك٩ل ملمىؽ

ىيت  وحك٩ل ألاوكُت اإلاضعة للضزل ٖلى ٚغاع جل٪ اإلاٗخمضة مً َٝغ اإلاباصعة الَى

للخىميت البكغيت ملخاعبت ال٣ٟغ، بحغاءا مً قإهه، ال مدالت، ؤن يازغ بيجابا ٖلى زل٤ 

. ٞغم الكٛل

الللغ  - 2

٢امذ اإلاىضوبيت الؿاميت للخسُيِ بخدب٘ ْاهغة ال٣ٟغ و جديحن ماقغاجه بمسخل٠ 

خماص ٖلى مُٗياث 2014الخ٣ؿيماث الترابيت، وؤهخجذ زغيُت لل٣ٟغ لؿىت   وطل٪ بااٖل

ني خى٫ الاؾتهال٥ وه٣ٟاث ألاؾغ 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان والؿ٨نى   والبدث الَى

2014 . 

حُٗي ماقغاث زغيُت ال٣ٟغ ونٟا ص٢ي٣ا لل٣ٟغ الى٣ضر والهكاقت والٟىاع١ في 

مؿخىي اإلاٗيكت ٖلى مسخل٠ اإلاؿخىياث الترابيت ؾىاءا الجهىيت ؤو ؤلا٢ليميت             ؤو 

. الجماٖيت

ملاَيم ا حعاعيف - 2-1

جغج٨ؼ اإلاىضوبيت الؿاميت للخسُيِ في ٢ياؽ وعؾم زغيُت ال٣ٟغ ٖلى م٣اعبت ال٣ٟغ 

يخم جدضيض مٗايحر ال٣ٟغ والهكاقت الى٣ضيحن . الى٣ضر اإلاٗخمض مً َٝغ البى٪ الضولي

٤ اإلا٣اعبت  ٘ ٖخبت ال٣ٟغ الٛظائي ًٖ َغي٤ م٣خيياث ٚحر ٚظائيت، يخم جدضيضها ٞو بٞغ

.  اإلاىص ى بها مً َٝغ هظه اإلااؾؿت الضوليت

 :خؿب هظه اإلا٣اعبت  

 جدضص بخ٩لٟت ؾلت مً الؿل٘ والخضماث الٛظائيت التي :ٖخبت ال٣ٟغ الٛظائي 

حر الخض ألاصوى مً الؿٗغاث الخغاعيت   ٦يلى٧الىعر للٟغص 1984)جم٨ً مً جٞى

، بىاءا ٖلى مٗايحر مىٓمت الخٛظيت والؼعاٖت ومىٓمت الصخت (الىاخض في اليىم
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 صعهم للٟغص 2331) بلى هٟـ اإلاؿخىي 2014بلٛذ هظه الٗخبت ؾىت . الٗاإلايت

 .بالىؾُحن الخًغر وال٣غور (في اليىم

 هي مجمٕى ٖخبت ال٣ٟغ الٛظائي و ٧لٟت اإلا٣خيياث ٚحر :ٖخبت ال٣ٟغ الى٣ضر 

غ جماما ٖلى الخض ألاصوى الٛظائي بلٛذ . الٛظائيت التي ج٣ىم بها ألاؾغ التي جخٞى

 صعهم للٟغص ؾىىيا بالىؾِ الخًغر و 4667، خىالي 2014هظه الٗخبت ؾىت 

 . صعهم للٟغص ؾىىيا بالىؾِ ال٣غور4312

  مغة 1,5 ج٣٘ خؿب هظه اإلا٣اعبت بحن ٖخبت ال٣ٟغ الى٣ضر و :ٖخبت الهكاقت 

 .هظه الٗخبت

مإشغاث الللغ  - 2-2

يم٨ً حٗغي٠ ماقغاث ال٣ٟغ والهكاقت والٟىاع١ التي جًمها زغيُت ال٣ٟغ لؿىت 

  : ٧الخالي 2014

 وؿبت ال٣ٟغاء مً الؿ٩ان ؤو ما يمثل اليؿبت اإلائىيت : معضٌ الللغ الىلضر 

لألٞغاص في ألاؾغة التي ي٩ىن ههيب الٟغص ٞحها مً ؤلاهٟا١ ؤ٢ل مً ٖخبت ال٣ٟغ 

 صعهم للٟغص ؾىىيا 4667، خىالي 2014 بلٛذ هظه الٗخبت ؾىت .الى٣ضر

 . صعهم للٟغص ؾىىيا بالىؾِ ال٣غور4312بالىؾِ الخًغر و 

  هى م٣ياؽ لكضة ال٣ٟغ الى٣ضر، والظر ي٣يم  :املإشغ اادلمي للللغ

الخبايً اإلاخىؾِ بحن ٖخبت ال٣ٟغ وههيب الٟغص مً الاؾتهال٥ صازل ألاؾغة 

ال٣ٟحرة، وهى يدضص حجم اإلاىاعص الىاحب جدىيلها لجٗل ه٣ٟاث الاؾتهال٥ ألر 

٧لما اعجٟ٘ هظا اإلااقغ ٧لما ػاص . شخو ٣ٞحر جهل بلى مؿخىي ٖخبت ال٣ٟغ

 .  العجؼ الاحمالي إلاضازيل ال٣ٟغاء باليؿبت لٗخبت ال٣ٟغ

  ال٣ٟغ الظر يؼيض مً التر٦حز ٖلى ألاقض هى م٣ياؽ لكضة :مإشغ خضة الللغ 

٣ٞغا مً بحن ال٣ٟغاء ل٣ياؽ ال٣ٟغ الى٣ضر، يؼصاص هظا اإلااقغ بخىاػ م٘ اعجٟإ 

 .الخبايً بحن ٖخبت ال٣ٟغ والى٣ٟاث الاؾتهال٦يت لل٣ٟغاء

  هي وؿبت ألاٞغاص ٚحر ال٣ٟغاء، ل٨جهم  مٗغيىن للى٢ٕى في  : معضٌ الهشاشت

 4667ال٣ٟغ، ؤر ؤٞغاص ألاؾغة الظيً يىدهغ بهٟا٢هم الٟغصر الؿىىر بحن 
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 صعهم 6468 صعهم و4312 صعهم بالىؾِ الخًغر، وبحن 7001صعهم و 

 .بالىؾِ ال٣غور 

 الللغ خؿب الخلطيعاث الترابيت  2-3

اللىيطغة  -ؾال-الللغ على ضعيض حهت الغباط- 2-3-1
 

 2014مإشغاث الللغ على ضعيض أكاليم ا عما ث االهت، : 31االضٌا 

معضٌ الللغ  كليم أا العمالت 
 (%)الىلضر 

معضٌ 
 (%)الهشاشت 

مإشغ خضة 
 (%)الللغ 

املإشغ 
اادلمي 

 (%)للللغ

الوؾط اللغار 

 - - - -الغباط 

 0,69 0,16 20,33 4,73ؾال 

 0,53 0,16 8,69 2,70جماعة - الصخحراث

 1,21 0,32 22,08 7,30ااخميؿاث 

 1,53 0,38 26,99 9,75اللىيطغة 

 1,69 0,41 30,38 10,86ؾيضر كاؾم 

 2,25 0,62 28,29 12,59ؾيضر ؾليمان 

الوؾط ااخػغر 

 0,09 0,02 3,61 0,69الغباط 

 0,17 0,03 6,10 1,27ؾال 

 0,18 0,04 6,06 1,38جماعة - الصخحراث

 0,35 0,07 8,88 2,48ااخميؿاث 

 0,17 0,03 6,43 1,34اللىيطغة 

 0,61 0,12 14,29 4,37ؾيضر كاؾم 

 0,94 0,20 16,50 6,40ؾيضر ؾليمان 

امللموع 

 0,09 0,02 3,61 0,69الغباط 

 0,20 0,04 7,06 1,50ؾال 

 0,22 0,05 6,32 1,51جماعة - الصخحراث

 0,76 0,19 15,27 4,81ااخميؿاث 

 0,76 0,18 15,30 4,96اللىيطغة 

 1,34 0,32 25,20 8,77ؾيضر كاؾم 

 1,72 0,45 23,50 10,08ؾيضر ؾليمان 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطضع
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مً بحن ألا٢اليم و الٗماالث الؿب٘ خؿب الخ٣ؿيم ؤلاصاعر للجهت، جدخل ٖمالت 

في خحن يدخل . جماعة اإلاغجبت الخامؿت خؿب الترجيب الخىاػلي إلاٗضالث ال٣ٟغ- الصخحراث

هٟـ اإلاغجبت . ب٢ليم ؾيضر ؾليمان اإلاغجبت ألاولى و ٖمالت الغباٍ اإلاغجبت الؿابٗت

الخامؿت جدخلها الٗمالت باليؿبت إلاٗضالث ال٣ٟغ بالىؾُحن مٗا م٘ مالخٓت ؤن مٗض٫ 

. ال٣ٟغ بالىؾِ ال٣غور هى ي٠ٗ اإلاٗض٫ اإلاسجل بالىؾِ الخًغر 

الللغ خؿب الوؾط - 2-3-2

  الوؾط اللغار

مً زال٫ هخائج الجضو٫ ؤؾٟله، يخطح ؤن حماٖت ؤم ٖؼة جدخل اإلاغجبت ألاولى خؿب 

، باإلا٣ابل حٗخبر (%11,39)مٗضالث ال٣ٟغ و هي بظل٪ جإور ؤ٦بر وؿبت مً ال٣ٟغاء 

. حماٖت نباح ألا٢ل ٣ٞغا بالٗمالت

 2014الطعيض اللغار،  مإشغاث الللغ على: 32االضٌا 

معضٌ الللغ االماعت اللغايت 
 (%)الىلضر 

معضٌ 
 (%)الهشاشت 

مإشغ خضة 
 (%)الللغ 

املإشغ 
اادلمي 

 (%)للللغ

 0,08 0,02 5,97 0,65 ضباح

 0,17 0,05 2,74 0,83 املجٍز

 0,18 0,05 5,79 1,18 مغؽ ااخحر

 0,47 0,11 13,41 3,12 ؾيضر يديى ػعحر

 2,85 1,00 13,72 11,39أم عؼة 

 .2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطضع

  الوؾط ااخػغر

ال٣ٟغ بالىؾِ الخًغر ؤ٢ل ٢ؿاوة مىه بالىؾِ ال٣غور، خيث سجل في ٧ل مً 

 ٖلى الخىالي باليؿبت إلاٗض٫ %0,43 و %0,09بلضيت الهغهىعة و جماعة ؤصوى اإلاؿخىياث ب 

وعٚم جضوي مؿخىي ال٣ٟغ بالىؾِ الخًغر للٗمالت، جب٣ى مٗضالث . ال٣ٟغ الى٣ضر

ال٣ٟغ اإلاسجلت في بٌٗ البلضياث و اإلاغا٦ؼ الخًغيت  جٟى١ اإلاٗضالث اإلاسجلت  في بٌٗ 

.  الجماٖاث ال٣غويت
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 2014 ااخػغر،الطعيض  مإشغاث الللغ على: 33االضٌا 

االماعت ااخػغيت              
أا املغهؼ ااخػغر 

معضٌ الللغ 
 (%)الىلضر 

معضٌ 
 (%)الهشاشت 

مإشغ خضة 
 (%)الللغ 

املإشغ 
اادلمي 

 (%)للللغ

وعة   0,01 0,00 0,41 0,09 (ب)الهَغ

 0,05 0,01 2,75 0,43 (ب)جماعة 

 0,23 0,04 09,11 1,82 (م ح)جامؿىا

 0,30 0,06 8,85 2,19 (ب)عحن عخيم 

 0,37 0,07 11,03 2,79 (ب)الصخحراث 

 0,43 0,08 14,09 3,27 (م ح)مغؽ ااخحر

 0,49 0,10 12,56 3,59 (م ح)ؾيضر يديى ػعحر 

 0,59 0,12 15,77 4,37 (ب)عحن العوصة 

. 2014ؤلاخهاء الٗام للؿ٩ان و الؿ٨نى : املطضع

بلضيت  (ب)

مغ٦ؼ خًغر  (م ح)
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اللطص الثالث                      البيياث الخدخيت 

جىدس ي البيياث الخدخيت أَميت بالغت في جدليم الخىميت فهي جديذ اللغضت لالكخطاص 

للخطوع في مجاٌ مالالم ئلى حاهب جوفحر اؾاالص جػمً العيش الىغيم      ا الغفاٍ 

. للؿاهىت

الطاكت ااملاء  - 1

الطاكت  - 1-1

غ حهت الغباٍ ال٣ىيُغة ٖلى مهضعيً للُا٢ت ال٨هغبائيت، هيضعومائي - ؾال- جخٞى

 ما يٗاص٫ 2015ييخج اإلاهضع ألاو٫ في ؾض ال٣ىهغة، بط بلٜ بهخاحه زال٫ ؾىت . وخغاعر 

 مً مجمٕى الُا٢ت الهيضعومائيت اإلاىخجت %1,2 مليىن ٧لىاٍ ؾاٖت، ؤر بدهت 8, 27

ىيا ؤما اإلاهضع الثاوي مً الُا٢ت ال٨هغبائيت ٞيامىه اإلاٗمل الخغاعر لل٣ىيُغة بما . َو

ني مً %6,7 مليىن ٧لىاٍ ؾاٖت، وهى ما يمثل 510,1يٗاص٫   مً مجمٕى ؤلاهخاج الَى

. هظا اإلاهضع الُاقي

ال٣ىيُغة بلٛذ ؾىت - ؾال– وججضع ؤلاقاعة في هظا الكإن بلى ؤن مؿاهمت حهت الغباٍ

ني مً الُا٢ت ال٨هغبائيت بازخالٝ مهاصعها5,4%، 2015 .  مً مجمٕى ؤلاهخاج الَى
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 2015 هخاج الطافي مً الىهغباء بمعامص املىخب الوطني للىهغباء، : 34االضٌا 

 (مليون ولواط ؾاعت) هخاج الطافي املعامص 

الهيضعامااليت - 1

ؾض الوخضة 

ؾض اللىطغة 

 

171,0 

27,8 

 27,8االهت 

 2281,5املغغب 

 1,2( %)املغغب /االهت

 ااخغاعيت - 2

 510,1اللىيطغة 

 510,1االهت 

 7626,3املغغب 

 6,7( %)املغغب /االهت

 537,9مجموع االهت 

 9907,8مجموع املغغب 

 5,4 (%)املغغب /االهت

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب : املطضع

ني لل٨هغباء ؤهم  وبسهىم اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغبائيت، حك٩ل مبيٗاث اإلا٨خب الَى

، بلٜ حجم هاجه 2015ٞسال٫ ؾىت . ماقغ باٖخباعه الٟاٖل الىخيض في هظا ال٣ُإ

ال٣ىيُغة، ؤر -ؾال-  مليىن ٦يلىاٍ ؾاٖت ٖلى نٗيض حهت الغبا053,7ٍ 4اإلابيٗاث 

ني13,8% .  مً مجمٕى مبيٗاث اإلا٨خب ٖلى الهٗيض الَى

جماعة في الهضاعة مً خيث اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغبائيت اإلاىخجت -جإحي ٖمالت الصخحراث

ه  ني لل٨هغباء بما مجمٖى ، م٘ حسجيل 2015 ؾىت %31,3حهىيا مً َٝغ اإلا٨خب الَى

 ويٗؼي هظا الاعجٟإ في ،2013 ه٣ُت م٣اعهت م٘ ؾىت  1,2ب اعجٟإ في الاؾتهال٥ 

.   و اعجٟإ مؿخىي الخمضن بالٗمالت  الاؾتهال٥ بلى ؤهميت اليكاٍ الا٢خهاصر
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 2015 -2013جطوع مبيعاث الطاكت الىهغبااليت خؿب  كليم أا العمالت، : 35االضٌا 

 (مليون هيلواط ؾاعت)املبيعاث  كليم أا العمالت 

 2013 2014 2015 

 561,5 576,1 621,2الغباط 

 738,4 719,1 684,4ؾال 

 270,7 1 227,7 1 143,6 1جماعة - الصخحراث

 263,9 251,6 236,9ااخميؿاث 

 946,7 928,4 866,4اللىيطغة ا ؾيضر ؾليمان 

 272,5 269,4 250,8ؾيضر كاؾم 

 053,7 4 972,3 3 803,3 3االهت 

 381,6 29 824,8 28 755,5 27املغغب 

 13,8 13,8 13,7( %)املغغب /االهت

 31,3 30,9 30,1 (%)االهت / العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب : املطضع

املاء  - 1-2

ال٣ىيُغة بمسؼوجها اإلاائي الهام، ٞهي حٗٝغ حؿا٢ُاث – ؾال– جمخاػ حهت الغباٍ

.  جهغ ؤبي ع٢غا١ مُغيت مهمت زال٫ الؿىت، ٦ما جخسللها ٖضة ؤجهاع مً ؤهمها جهغ ؾبى و

غ ٖلى ٞغقاث مائيت حٗخبر مً ؤهم الٟغقاث اإلاخىاحضة  باإلياٞت بلى طل٪، ٞهي جخٞى

باإلامل٨ت، ألامغ الظر حٗل مجها حهت طاث ماهالث ٞالخيت ٖاليت جُلبذ بوكاء بيياث 

 .جدخيت مائيت مالئمت

الؿضاص  - 1-2-1

جلٗب اإلايكأث اإلاائيت صوعا ؤؾاؾيا ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي البيئي بخسٟيٟها مً زُغ 

الٟياياهاث، ؤو ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصر بةهخاحها للماء الهالح للكغب والُا٢ت 

. ال٨هغبائيت و٦ظا ؾ٣ي ألاعاض ي الؼعاٖيت
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 وهى ؾض ال٣ىهغة ٖلى واصر بهذ، 1935و٢ض قهضث الجهت بوكاء ؤو٫ ؾض بها ؾىت 

بٛغى الؿ٣ي وبهخاج الُا٢ت ال٨هغبائيت و٦ظا بهخاج اإلاياه الهالخت للكغب ومياه 

ؤما ؾض دمحم بً ٖبض هللا ٣ٞض .  مليىن متر م٨ٗب265,8الاؾخٗما٫ الهىاعي، بد٣يىت 

 مليىن متر م٨ٗب مً ؤحل بهخاج 1025 ٖلى واصر ؤبي ع٢غا١  بد٣يىت 1974ؤوكإ ؾىت 

. الُا٢ت ال٨هغبائيت ومياه الؿ٣ي واإلااء الهالح للكغب ومياه الاؾخٗما٫ الهىاعي

غ الجهت ؤيًا ٖلى ؾض زالث ؤوكإ ؾىت   ٖلى واصر ؾبى، وهى مىحه ٣ِٞ 1991وجخٞى

حر مياه الؿ٣ي ٚحر ؤن خ٣ييخه ال جخٗضي  .   مليىن متر م٨ٗب40,1لخٞى

اللىيطغة – ؾال– الؿضاص الىبرى بجهت الغباط: 36االضٌا 

الؿض 
جاعيش 

 وشاء 
الاؾخعماٌ النهغ 

  ااخليىت      

 (مليون متر مىعب)

بهذ  1935اللىطغة 

الؿ٣ي، اهخاج الُا٢ت 
ال٨هغبائيت، اإلاياه الهالخت 
للكغب ومياه الاؾخٗما٫ 

الهىاعي 

265,8 

ابي ع٢غا١  1974دمحم بً عبض هللا 
اإلاياه الهالخت للكغب ومياه 

 1025الاؾخٗما٫ الهىاعي 

 40,1الؿ٣ي ؾبى  1991زؼان ؾبو 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب : املطضع

املاء الطااح للشغب - 1-2-2

ني للماء الهالح للكغب 2014زال٫ ؾىت   متر 000 229 257، بلٜ بهخاج اإلا٨خب الَى

وبإ .  مً هظا ؤلاهخاج جم ٖلى مؿخىي ٖمالت الغباٍ%75 م٨ٗب بمجمٕى الجهت،

 متر م٨ٗب للى٧االث م٣ابل  000 743 185 مً بهخاحه، ؤر ما ي٣اعب%83,7اإلا٨خب 

ؤما ٖلى .  ػبىها 404 227 متر م٨ٗب مباقغة بلى اإلاؿتهل٨حن، البالٜ ٖضصهم 000 554 29

  498 24بلى  متر م٨ٗب   000 970 2جماعة، ٣ٞض بإ اإلا٨خب - ٖمالت الصخحراثمؿخىي 

.  ػبىن 
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أوشطت املىخب الوطني للماء الطااح للشغب  : 37االضٌا 

 2014خؿب  كليم أا العمالت، 

 هخاج                    كليم أا العمالت 

 (ألف متر مىعب)

 (ألف متر مىعب)املبيعاث 
عضص الؼبىاء 

املؿتهلىون الووا ث 

 - 854 2 419 173 841 192الغباط 

 262 76 - -ؾال 

 498 24 970 2 - -جماعة - الصخحراث

 554 79 176 9 - 413 11ااخميؿاث 

 182 25 109 3 324 12 627 27اللىيطغة 

 494 56 845 6 - 789 17ؾيضر كاؾم 

 414 41 524 4 - 559 7ؾيضر ؾليمان 

 404 227 554 29 743 185 229 257االهت 

 12,1 10,0 0,0 0,0 (%)االهت / العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب : املطضع

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 ال٣ُاٖاث الاحخماٖيت
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اللطص الغابع               اللطاعاث الاحخماعيت 

الخعليم  - 1

مىظ الاؾخ٣ال٫ و٢ُإ الخٗليم في نلب اهخماماث املجخم٘ اإلاٛغبي، خيث ٖٝغ 

ت مً ؤلانالخاث جمحزث بخد٣ي٤ الٗضيض مً اإلا٨دؿباث و في هٟـ الى٢ذ لم  مجمٖى

ت مً الازخالالث و في هظا الؿيا١، ؤنضع املجلـ .   جخم٨ً مً بيجاص خلى٫ ملجمٖى

لى للخٗليم و الخ٩ىيً اإلانهي و البدث الٗلمي  عؤيت اؾتراجيجيت إلضالح الخعليم "ألٖا

2015 – 2030 " ًُ ِ
ّ
ـٍ حضيض لإلنالح الخٗليمي، و لىي٘ همِ للخضبحر ُيَم٨

َٟ ُاء هَ إٖل

٤ الخ٩امت الغقيضة م٘  الكغ٧اء و الٟاٖلحن مً اإلاؿاهمت في جضبحر الكإن التربىر ٞو

غ التربىيت باٖخباعها مً ؤهم الٟاٖلحن لًمان حىصة الخٗليم،  وي٘ جدٟحزاث لٟائضة ألَا

ػياصة ٖلى يغوعة وي٘ جهىع واضح خى٫ الٗال٢ت بحن ٢ُإ الخٗليم           و الجماٖاث 

الترابيت، صون بٟٚا٫ ج٣ىيم جىٟيظ هظه ؤلاؾتراجيجيت؛ ؾىاء حٗل٤ ألامغ بمٗايحر الخ٣ىيم  

. ؤو باالؾخد٣ا٢اث الؼمىيت لٗمليت الخ٣ىيم و الخصخيذ

يض اإلا٨دؿباث وجُىيغها، وبخضار ال٣ُائ٘ الًغوعيت، و  ج٣ىم هظه الغئيت ٖلى جَى

وابخ٩اع خلى٫ حضيضة بم٣اعبت للخٛيحر، في بَاع الخؿم في ؤلاق٩الياث الٗغياهيت 

الٗال٣ت، واإلاؼاوحت بحن الُمىح والىا٢ٗيت، وبحن جدضيض ألاولىياث و الخضعج في الخىٟيظ، 

و تهضٝ ٦ظل٪ بلى بعؾاء وجغؾيش مضعؾت حضيضة ج٣ىم ٖلى ؤلاههاٝ وج٩اٞا الٟغم، و 

اياث  الجىصة للجمي٘، والاعج٣اء الٟغصر واملجخمعي، باٖخباعها حميٗا ؤؾؿا هاْمت، ٚو

 .مثلى للتربيت والخ٩ىيً والبدث، ٖلى امخضاص الخمـ ٖكغة ؾىت الجاعيت

 :و يمً هظا اإلاىٓىع، ٞالخٛيحر اإلايكىص للمضعؾت اإلاٛغبيت يؿتهضٝ

الاهخ٣ا٫ بالتربيت والخ٩ىيً مً مى٤ُ الخل٣حن والصخً بلى مى٤ُ الخٗلم وجىميت  -

الخـ الى٣ضر، وبىاء اإلاكغوٕ الصخص ي، وا٦دؿاب اللٛاث واإلاٗاٝع 

 وال٨ٟاياث، وال٣يم والخ٨ىىلىحياث الغ٢ميت؛

٘ اإلاؿخمغ مً اإلاغصوصيت الضازليت والخاعحيت للمضعؾت؛  - الٞغ

ائٟها في الخيكئت الاحخماٖيت والتربيت  - جم٨حن اإلاضعؾت مً الايُإل ألامثل بْى

ني وال٩ىوي، وفي الخٗليم والخٗلم، وفي الخ٩ىيً والخإَحر،  ٖلى ال٣يم في بٗضحها الَى
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وفي البدث والابخ٩اع، وفي الخإهيل وجيؿحر الاهضماج الاحخماعي والا٢خهاصر 

والث٣افي، واإلاالئمت اإلاؿخمغة للمىاهج والخ٩ىيىاث م٘ خاحاث البالص، وم٘ اإلاهً 

 .الجضيضة واإلاؿخ٣بليت والضوليت، وم٘ مخُلباث الٗهغ

ت مً ؤلاخهائياث واإلااقغاث خى٫ ويٗيت  وجم٨ً هظه ال٣ٟغة مً ٖغى مجمٖى

، م٘ 2015/2016جماعة زال٫ اإلاىؾم الضعاس ي - الخٗليم ٖلى نٗيض ٖمالت الصخحراث

ني . مغاٖاة الؿيا١ الَى

الخعليم  الي  - 1-1

ٟا٫ اإلاتراوخت ؤٖماعهم بحن  وهى .  ؾىىاث6 وؤ٢ل مً 4يؿخٟيض مً الخٗليم ألاولي ألَا

يت والخؿيت للُٟل،  حهضٝ، زال٫ هاجحن الؿيخحن، بلى جىميت ال٣ضعاث البضهيت واإلاٗٞغ

ال٢اجه الاحخماٖيت لى . و٦ظا جُىيغ اؾخ٣الليخه ٖو ولهظا الٛغى، ا٢ترح املجلـ ألٖا

الغؤيت اؾتراجيجيت إلضالح الخعليم               "للتربيت   و الخ٩ىيً و البدث الٗلمي في بَاع 

، حٗل الخٗليم ألاولي بلؼاميا للضولت و ألاؾغ، و صمجه الخضعيجي في "2030 – 2015

. الؿل٪ الابخضائي

ٟا٫ اإلاسجلحن بالخٗليم ألاولي - ٖلى نٗيض ٖمالت الصخحراث جماعة، اعجٟ٘ ٖضص ألَا

 بالخٗليم ألاولي %61,6 جلميظا، 7 999 بلـى 2015/2016زال٫ اإلاىؾم الضعاس ي 

.  مجهم بالخٗليم ألاولي الخ٣ليضر%38,4 الٗهغر و الٗمىمي، في خحن ؤن 

  الخعليم  الي الخلليضر

ٟا٫ اإلاسجلحن بالخٗليم ألاولي الخ٣ليضر بالٗمالت زال٫ اإلاىؾم الضعاس ي  بلٜ ٖضص ألَا

 مً مجمٕى  هظه الٟئت ٖلى %10,4 جلميظا، ويمثلىن وؿبت 3072،  2015/2016

. مؿخىي الجهت

 مً مجمٕى جالميظ الخٗليم ألاولي الخ٣ليضر ٖلى نٗيض الٗمالت، %46,2جمثل الٟخياث 

.  ٖلى نٗيض الجهت%48,5م٣ابل 

 19,2 جلميظا ل٩ل مضعؽ م٣ابل      21,3يبلٜ مٗض٫ الخإَحر، بهظه اإلاغخلت مً الخٗليم، 

. جلميظا ل٩ل مضعؽ حهىيا
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  الخعليم  الي العطغر ا العمومي

، بلٜ ٖضص الخالميظ اإلاسجلحن باإلاضاعؽ ألاوليت الٗهغيت     و 2015/2016زال٫ اإلاىؾم 

 ه٣ُت مً 0,2 مجهم بهار، و هي وؿبت ؤ٢ل ب %48,1 جلميظا،  4927 بالٗمالت  الٗمىميت

  .(%48,3)اليؿبت اإلاسجلت ٖلى الهٗيض الجهىر 

عضص الخالميظ ااملغبحن بالخعليم  الي الخلليضر  : 38االضٌا 

 2015/2016االخعليم  الي العطغر ا العمومي، 

عضص الخالميظ الخالميظ املغيون  

ليص مضعؽ   هار امللموع 

الخعليم 
 الي 

الخلليضر 

 21,3 421 1 072 3 144العمالت 

 19,2 376 14 608 29 543 1االهت  

 - 9,9 10,4 9,3( %)االهت/ العمالت 

الخعليم 
 الي 

العطغر        
ا العمومي 

 16,9 372 2 927 4 291العمالت 

 16,3 739 14 493 30 866 1االهت  

 - 16,1 16,1 15,6( %)االهت/ العمالت 

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

الخعليم الابخضائي  - 1-2

يٗخبر الخٗليم الابخضائي مً ؤولىياث ٧ل مجخم٘ يؿعى بلى جىميت عؤؾماله البكغر، ٞهى 

حهضٝ باألؾاؽ بلى صٖم وجىؾي٘ اإلاٗاٝع اإلا٨دؿبت زال٫ مغخلت الخٗليم ألاولي مً ؤحل 

ٟا٫ مً الخهى٫ ٖلى ٢اٖضة مكتر٦ت وميسجمت مً اإلاٗاٝع الخٗليميت،  جم٨حن ٧ل ألَا

هظا بلى حاهب جيكئتهم احخماٖيا وجىميت مهاعاتهم، والخُىيغ اإلاب٨غ ل٣ضعاتهم 

. وبٖضاصهم، م٘ خض ؤ٢ص ى مً ج٩اٞا الٟغم، إلاخابٗت مؿحرتهم الخٗليميت الالخ٣ت

 63 ، بلٜ ٖضص الخالميظ اإلاسجلحن بالخٗليم الابخضائي 2015/2016زال٫ اإلاىؾم الضعاس ي 

 . جلميظا بالىؾِ ال٣غور 926 13جماعة، مجهم -  جلميظا بٗمالت الصخحراث403

  الخعليم الابخضائي العمومي
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غ ٖمالت الصخحراث  و٢ض اؾخ٣بلذ هاجه   ماؾؿت ابخضائيت،84جماعة ٖلى - جخٞى

وبسهىم مٗض٫ . 2015/2016 جلميظا زال٫ اإلاىؾم الضعاس ي 926 45اإلااؾؿاث 

.  ٖلى الهٗيض الجهىر 232, جلميظا ل٩ل مضعؽ، م٣ابل 635,الخإَحر، ٣ٞض بلٜ 

 مً %10,9جماعة - جبلٜ وؿبت الخالميظ اإلاسجلحن بالخٗليم الابخضائي بٗمالت الصخحراث

املجمٕى الجهىر، هٟـ اليؿبت ج٣غيبا حسجلها الٗمالت ؤيًا ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث، 

ؤما مً خيث ؤلاهار اإلاخمضعؾاث، . %9,9ؤما ٖلى مؿخىي اإلاضعؾحن ٞهظه اليؿبت جبلٜ 

.  مً مجمٕى الخالميظ اإلاسجلحن%47,6ٞيؿبتهً جبلٜ 

عضص املسللحن بالخعليم الابخضائي العمومي : 39االضٌا 

 2015/2016الوؾط،   خؿب االيـ ا

امللموع  كغارخػغر  

 هار امللموع  هار امللموع  هار امللموع  

 862 21 926 45 595 6 926 13 267 15 000 32العمالت 

 532 200 103 421 136 100 273 212 396 100 830 208االهت 

 10,9 10,9 6,6 6,6 2, 15 15,3( %)االهت/ العمالت 

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

َيئت الخضعيـ بالخعليم الابخضائي العمومي : 40االضٌا 

 2015/2016الوؾط،   خؿب االيـ ا

امللموع  كغارخػغر  

 هار امللموع  هار امللموع  هار امللموع  

 942 290 1 278 404 664 886العمالت 

 041 7 060 13 852 2  217 7 189 4 843 5االهت 

 13,4 9,9 9,7 5,6 15,8 15,2( %)االهت/ العمالت 

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

   الخعليم الابخضائي ااخطوص ي

 %27,6باؾخ٣ُاب جماعة - بٗمالت الصخحراثي٣ىم ٢ُإ الخٗليم الابخضائي الخهىص ي 

.  ماؾؿت77مً جالميظ الخٗليم الابخضائي في 
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، بلٜ ٖضص الخالميظ اإلاؿخٟيضيً مً الخٗليم 2015/2016زال٫ اإلاىؾم الضعاس ي 

 مً املجمٕى الجهىر، في %16,5 جلميظا و يمثلىن وؿبت 477 17الابخضائي الخهىص ي 

.   مً املجمٕى ٖلى نٗيض الٗمالت%47,5خحن جبلٜ وؿبت ؤلاهار 

 2015/2016الخعليم الابخضائي ااخطوص ي، عضص املسللحن  ا عضص مإؾؿاث : 41االضٌا 

الخالميظ  
املإؾؿاث 

 هار امللموع  

 77 308 8 477 17العمالت 

 453 720 50 821 105االهت 

 17,0 16,4 16,5( %)االهت/ العمالت 

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

الخعليم الثاهور  عضاصر  - 1-3

ضاصر مضة   ؾىىاث، وهى يؿخ٣بل الخالميظ 3حؿخٛغ١ الضعاؾت بالخٗليم الثاهىر ؤلٖا

ؤما الخالميظ .  ؾىت14-12الظيً ؤجهىا اإلاغخلت الابخضائيت، ويخٗل٤ ألامغ بالٟئت الٗمغيت 

الظيً، ولؿبب بيضاٚىجي ؤو احخماعي، لم يخم٨ىىا مً بجهاء هاجه اإلاغخلت الابخضائيت 

. ٞيخم جىححههم بلى ماؾؿاث الخ٩ىيً اإلانهي

ضاصر، يخم جىحيه الخالميظ هدى الخٗليم الثاهىر  وبٗض بجمام الخٗليم الثاهىر ؤلٖا

. الخإهيلي الٗام ؤو الخ٣ني ؤو بلى ماؾؿاث الخ٩ىيً اإلانهي

  الخعليم الثاهور  عضاصر العمومي

ضاصرجماعة - ٖمالت الصخحراثٖلى نٗيض    ، بلٜ ٖضص ماؾؿاث الخٗليم الثاهىر ؤلٖا

 . بالىؾِ ال٣غور10 ماؾؿت مجها 38الٗمىمي 

ضاصر الٗمىمي، ؤن2015/2016وجٟيض مُٗياث مىؾم    ماؾؿاث الخٗليم الثاهىر ؤلٖا

 مً %46,3 مجهم بهازا، في خحن حك٩ل ؤلاهار %49,4 جلميظا، 661 26بالٗمالت اؾخ٣بلذ 

. ٖلى الهٗيض الجهىر مجمٕى اإلاخمضعؾحن 

ضاصر الٗمىميجبلٜ وؿبت الخالميظ اإلاسجلحن بالخٗليم  -  بٗمالت الصخحراثالثاهىر ؤلٖا

 ؤما وؿبت الخإَحر . مً اإلاضعؾحن%13,6 مً املجمٕى الجهىر، و جدخًً %12,9جماعة 
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 جلميظا ل٩ل مضعؽ ٖلى 30,2 جلميظا ل٩ل مضعؽ م٣ابل 28,5بالٗمالت، ٞهي جهل بلى 

. الهٗيض الجهىر 
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 عضاصر العمومي الثاهور عضص املسللحن بالخعليم  :42االضٌا 

 2015/2016الوؾط،   خؿب االيـ ا

امللموع  كغارخػغر  

 هار امللموع  هار امللموع  هار امللموع  

 170 13 661 26 856 2 784 5 314 10 877 20العمالت 

 754 95 874 206 336 25 497 60 418 70 377 146االهت 

 13,7 9, 12 11,3 9,6 14,6 14,3( %)االهت/ العمالت 

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

 عضاصر العمومي الثاهور َيئت الخضعيـ بالخعليم  :43االضٌا 

 2015/2016الوؾط،   خؿب االيـ ا

امللموع  كغارخػغر  

 هار امللموع  هار امللموع  هار امللموع  

 569 936 118 202 451 734العمالت 

 483 3 858 6 799 768 1 2684 090 5االهت 

 16,3 13,6 14,8 11,4 16,8 14,4( %)االهت/ العمالت 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع
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  الخعليم الثاهور  عضاصر ااخطوص ي 

ؾؿاث  جلميظا يضعؾىن بما 219 4مً زال٫ مُٗياث الجضو٫ ؤؾٟله، يدبحن ؤن

جماعة ، ؤر ما -  اإلاخىاحضة  بٗمالت الصخحراثااخطوص ي عضاصر الخعليم الثاهور 

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخٗليم .  مً مجمٕى جالميظ الجهت بهظا الؿل٪%16,7وؿبخه 

ضاصر الخهىص ي ٖلى نٗيض الٗمالت، يؿخ٣ُب ج٣غيبا جلميظا واخضا مً  الثاهىر ؤلٖا

ضاصر، في خحن يؿخ٣ُب هظا ال٣ُإ  ٧ل ؾبٗت جالميظ يضعؾىن بالؿل٪ الثاهىر ؤلٖا

.   ج٣غيبا جلميظا واخضا مً ٧ل ٖكغة جالميظ ٖلى نٗيض الجهت

ااخطوص ي،  عضاصر الخعليم الثاهور عضص املسللحن  ا عضص مإؾؿاث  :44االضٌا 
2015/2016 

الخالميظ  
املإؾؿاث 

 هار امللموع  

 40 026 2 219 4العمالت 

 223 122 12 215 25االهت 

 17,9 16,7 16,7( %)االهت/ العمالت 

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

الخعليم الثاهور الخأَيلي - 1-4

 ؾىىاث، ويؿخ٣بل الخالميظ الظيً ؤجمىا 3حؿخٛغ١ الضعاؾت بالخٗليم الثاهىر الخإهيلي 

ضاصر، ووحهىا بلى بجمام صعاؾتهم بةخضي  بىجاح الؿىت الثالثت مً الخٗليم الثاهىر ؤلٖا

وجم٨ً هاجه  .ؾىت 17-15ويخٗل٤ ألامغ بالٟئت الٗمغيت . قٗب الخٗليم الٗام ؤو الخ٣ني

اإلاغخلت مً اإلاؿحرة الخٗليميت، الخالميظ مً الخهى٫ ٖلى قهاصة البا٧الىعيا التي جٟخذ 

. لهم آٞا١ الخٗليم الٗالي ؤو الالخدا١ بماؾؿاث الخ٩ىيً اإلانهي

 الخعليم الثاهور الخأَيلي العمومي 

الخإهيلي ، بلٜ ٖضص ماؾؿاث الخٗليم الثاهىر جماعة - ٖمالت الصخحراثٖلى نٗيض 

 . بالىؾِ ال٣غور7 ماؾؿت مجها 25 الٗمىمي
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 الخإهيلي الٗمىمي ماؾؿاث الخٗليم الثاهىر ، ؤن2015/2016وجٟيض مُٗياث مىؾم 

 %51,1 مجهم بهازا، في خحن حك٩ل ؤلاهار %53,4 جلميظا، 860 15بالٗمالت  اؾخ٣بلذ 

. ٖلى الهٗيض الجهىر مً مجمٕى اإلاخمضعؾحن 

جماعة - الخإهيلي بٗمالت الصخحراثالثاهىر جبلٜ وؿبت الخالميظ اإلاسجلحن بالخٗليم 

ؤما وؿبت الخإَحر .  مً اإلاضعؾحن%13,5و جدخٌ   مً املجمٕى الجهىر،13,7%

 جلميظا ل٩ل مضعؽ ٖلى 18,7 جلميظا ل٩ل مضعؽ م٣ابل 18,9بالٗمالت، ٞهي جهل بلى 

. الهٗيض الجهىر 

الخأَيلي العمومي الثاهور عضص املسللحن بالخعليم  :45االضٌا 

 2015/2016اؾط  كامت،   خؿب االيـ ا

امللموع  كغارخػغر  

 هار امللموع  هار امللموع  هار امللموع  

 472 8 860 15 528 1 844 2 944 6 016 13العمالت 

 327 59 979 115 745 6 671 14 582 52 308 101االهت 

 14,3 13,7 22,6 19,4 18,3 12,8( %)االهت/ العمالت 

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

الخأَيلي العمومي الثاهور َيئت الخضعيـ بالخعليم  :46االضٌا 

 2015/2016 خؿب االيـ االوؾط، 

امللموع  كغارخػغر  

 هار امللموع  هار امللموع  هار امللموع  

 429 837 83 159 346 678العمالت 

 722 2 215 6 343 881 379 2 334 5االهت 

 15,8 13,5 24,2 18,0 14,5 7, 12( %)االهت/ العمالت 

،  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

 الخعليم الثاهور الخأَيلي ااخطوص ي 

الثاهىر الخإهيلي الخعليم مإؾؿاث مً زال٫ مُٗياث الجضو٫ ؤؾٟله، يدبحن ؤن 

 جلميظا، ؤر ما وؿبخه  358 2جماعة ، حؿخ٣بل - الخهىص ي اإلاخىاحضة  بٗمالت الصخحراث
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وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخٗليم الثاهىر .  مً مجمٕى جالميظ الجهت بهظا الؿل14,8%٪

الخإهيلي الخهىص ي ٖلى نٗيض الٗمالت، يؿخ٣ُب جلميظا واخضا مً ٧ل زماهيت جالميظ 

ج٣غيبا يضعؾىن بالؿل٪ الثاهىر الخإهيلي، هٟـ اإلا٩اهت ج٣غيبا يدٓى بها الخٗليم الثاهىر 

.   الخإهيلي الخهىص ي ٖلى نٗيض الجهت

ااخطوص ي، الخأَيلي الخعليم الثاهور عضص املسللحن  ا عضص مإؾؿاث  :47االضٌا 

2015/2016 

الخالميظ  
املإؾؿاث 

 هار امللموع  

 25 176 1 358 2العمالت 

 139 500 7 873 15االهت 

 18,0 15,7 14,8( %)االهت/ العمالت 

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

الصخت اااخضماث الاحخماعيت  - 2

، يهى٠ خاليا يمً  بن ٢ُإ الصخت، والظر َاإلاا اٖخبر ٣٦ُإ احخماعي نٝغ

ٞبالٟٗل، جخم٨ً . ال٣ُاٖاث التي جماعؽ جإزحرا مباقغا ٖلى الخىميت الا٢خهاصيت

الؿا٦ىت التي جخمخ٘ بصخت حيضة مً جد٣ي٤ بهخاج ؤ٦بر، ٦ما ؤن َى٫ ؤمض الخياة 

٘ مً مغصوصيت الغؤؾما٫ البكغر  ليه، يٗخبر ال٣ُإ الهخي ع٦حزة . ٖىضها يديذ الٞغ ٖو

. مً ع٧ائؼ الخىميت البكغيت، ومً جم مدغ٧ا للىمى الا٢خهاصر والاحخماعي

ووٖيا مىه بإهميت هظا ال٣ُإ، التزم اإلاٛغب بخُىيغ ؾياؾخه الصخيت ٖبر ج٣ىيت 

الٗالحاث الُبيت ألاؾاؾيت وجىؾي٘ البيياث الخدخيت الصخيت وجؼويضها بالخجهحزاث 

. الًغوعيت

وفي هظا الؿيا١، جم اٖخماص ٖضة بغامج بهضٝ جدضيث الخضماث الصخيت اإلا٣ضمت 

وجم٨حن قغيدت واؾٗت مً الؿا٦ىت مً الاؾخٟاصة مجها، وزانت جل٪ ال٣ٟحرة ال٣اَىت 

وجخمثل هظه البرامج، ٖلى ؾبيل اإلاثا٫ ال الخهغ، في بغهامج الخل٣يذ . بالىؾِ ال٣غور

. بلخ....وبغهامج الخسُيِ الٗائلي و عاميض،
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الخجهحزاث الصخيت االطاكت الؿغيغيت  - 2-1

غ مؿخىي ٧اٝ  بن جدؿحن وجُىيغ الٓغوٝ الصخيت للؿ٩ان ال يم٨ً يماجها بال بخٞى

لى هظا ألاؾاؽ، ٞةن حغصا للخجهحزاث الصخيت والُا٢ت . مً الخجهحزاث الصخيت ٖو

. الؿغيغيت ي٨دس ي َاب٘ الًغوعة ألر حصخيو

 

الخجهحزاث الصخيت  - 2-1-1

غ ٖمالت الصخحراث ، جخ٩ىن ٚالبيتها (حمي٘ ألانىاٝ) وخضة صخيت 35جماعة ٖلى - جخٞى

غة زال٫ ؾىت %94,3مً مغا٦ؼ صخيت، بيؿبت جهل بلى   مً اإلااؾؿاث الصخيت اإلاخٞى

.  مجها بالىؾِ ال٣غور%٦48,6ما يخمغ٦ؼ . 2015

و جهل خهت الٗمالت مً اإلااؾؿاث الصخيت باإلا٣اعهت م٘ املجمٕى ٖلى نٗيض الجهت 

 %16,2 مً اإلاؿخىنٟاث ال٣غويت، %3,7 مً اإلاغا٦ؼ الصخيت الخًغيت، %13,6بلى 

 . مً اإلاؿدكٟياث الٗامت%10,0مً اإلاغا٦ؼ الصخيت ال٣غويت   و  

 2015الخجهحزاث الصخيت العموميت،  :48االضٌا 

 
مغهؼ ضحي      

خػغر 
مؿخوضف 

كغار 

مغهؼ ضحي كغار 
مؿدشلى 

عام 
مؿدشلى 
مسخظ 

حماعي 
حماعي 
بأؾغة 
الو صة 

-  1 12 4 1 17 العمالت

 9 10 44 55 27 125االهت 

 - 10,0 27,3 7,3 3,7 13,6( %)االهت / العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

 الطاكت الؿغيغيت اخغهيت املغض ى  -2-1-2

 ؾغيغا، ؤر بيؿبت 59جماعة - يبلٜ ٖضص ألاؾغة اإلاخاخت ٖلى نٗيض ٖمالت الصخحراث

وبسهىم ال٨ثاٞت الؿغيغيت، حسجل .  مً مجمٕى الُا٢ت الؿغيغيت الجهىيت4,4%

 وؿمت، وهى ؤصوى ب٨ثحر مً مثيله 000 100 ؾغيغا ل٩ل 10,3الٗمالت مٗضال ي٣ضع ب 

.  ؾغيغا29,2الجهىر البالٜ 
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حك٩ل الخٟاوجاث بحن الىؾُحن ال٣غور والخًغر خ٣ي٣ت ٢ائمت، خيث ؤن ٧ل ألاؾغة 

اإلاخاخت جخىاحض بمضيىت جماعة، ألامغ الظر جًُغ مٗه الؿا٦ىت ال٣غويت للخى٣ل هدىها 

. ٢هض الاؾدكٟاء

 

 2015ئخطاالياث الضزٌو ئلى املإؾؿاث الصخيت العموميت طاث  ؾغة،  :49االضٌا 

 
املضة 

املخوؾطت 
لالكامت 

معضٌ 
الاكامت  

(% )

عضص ايام 
عضص املعاالون الاؾدشلاء 

الاؾغة 
عضص 

املإؾؿاث 

 1 59 740 4 516 14 65,7 3,0 العمالت

 10 336 1 648 121 285102 - -االهت  

 10,0 4,4 3,9 1, 5 - -( %)االهت / العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

الخأطحر الطحي االلدوضاث الطبيت  - 2-2

الخأطحر الطبي  - 2-2-1

باء اإلاماعؾحن بٗمالت الصخحراث2015زال٫ ؾىت   َبيبا، ؤر 285جماعة - ، بلٜ ٖضص ألَا

و خؿب ال٣ُإ، جبلٜ وؿبت ؤَباء ال٣ُإ الٗام .  وؿمت2016بمٗض٫ َبيب واخض ل٩ل 

باء الٗاملحن في ال٣ُاٖحن الٗام و الخام 72,3% .  مً مجمٕى ألَا

 

 2015 طباء خؿب االيـ ا اللطاع،  :50االضٌا 

امللموع أطباء اللطاع ااخاص أطباء اللطاع العام  

امللموع الغحاٌ اليؿاء امللموع الغحاٌ اليؿاء امللموع الغحاٌ اليؿاء  

 285 129 156 79 63 16 206 66 140 العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع
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حر الخضماث الصخيت بك٩ل ؤوؾ٘ لٟائضة ٧ل  وفي بَاع الجهىص اإلابظولت مً ؤحل جٞى

باء اإلااهلحن م٩ىهت مً     123قغائذ ؾا٦ىت الٗمالت، جم بخضار قب٨ت مخى٣لت مً ألَا

.   َبيبا ازخهانيا30َبيبا مجهم 
 

 2015أطباء اللطاع العام املؼاالون بالشبىت املخىللت،  :51االضٌا 

امللموع  طباء الازخطاضيون  طباء العامون  

 123 30 93 العمالت

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

الخأطحر شبه الطبي   - 2-2-2

مً زال٫ الجضو٫ ؤؾٟله، يدبحن ؤن الٗضص ؤلاحمالي للهيئت قبه الُبيت اإلاماعؾت 

 .2015جماعة ؾىت -  شخها بٗمالت الصخحراث90باإلاؿدكٟياث بلٜ 

  228وبسهىم الهيئت قبه الُبيت اإلاؼاولت بالكب٨ت اإلاخى٣لت، ٣ٞض بلٜ ٖضصها بالٗمالت

 . 2015شخها زال٫ ؾىت 

و باليؿبت لتر٦يبت الهيئت قبه الُبيت اإلاؼاولت ؾىاء باإلاؿدكٟياث ؤو بالكب٨ت اإلاخى٣لت، 

ٞهي جخ٩ىن مً مؿاٖضر الصخت املجاػيً مً الضولت املخخهحن و مً مؿاٖضر 

ضاصيت .  الصخت خاملي ؤلٖا

 2015جوػيع الهيئت شبه الطبيت،  :52االضٌا 

ممغغو الشبىت ممغغو املؿدشلياث  
املخىللت 

امللموع 

 318 228 90 العمالت

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

اللدوضاث الطبيت ا شبه الطبيت  - 2-2-3

 ٞدها َبيا 594 608، ٢امذ اإلااؾؿاث الصخيت الٗمىميت بخ٣ضيم 2015زال٫ ؾىت 

 مً مجمٕى الٟدىناث ٖلى %15,7جماعة مما يمثل - ٖلى نٗيض ٖمالت الصخحراث

 .الهٗيض الجهىر 
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 %14,0 ٞدها، ؤر بيؿبت 799 602وفي ما يخٗل٤ بالٟدىناث قبه الُبيت، ٞٗضصها 

 . مً مجمٕى هظه الٟدىناث ٖلى اإلاؿخىي الجهىر 

اللدوضاث الطبيت ا العالحاث شبه الطبيت امللضمت   :53االضٌا 

 2015  مً طغف املإؾؿاث الصخيت العموميت

اللدوضاث شبه  اللدوضاث الطبيت 
 الطبيت

امللموع 

 393 211 1 799 602 594 608 العمالت

 335 164 8 819 294 4 516 869 3االهت 

 14,8 14,0 15,7( %)االهت /العمالت

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

أوشطت أزغى للطاع الصخت - 2-3

يك٩ل ٢ُإ الصخت عهاها عئيؿيا في الؿياؾت الاحخماٖيت للبالص، ال ؾيما مً خيث 

وفي هظا الؿيا١، حٗمل وػاعة الصخت . يمان اإلاؿاواة في الىلىج  للٗالحاث الُبيت

حر حُٛيت صخيت مالئمت ت مً . باؾخمغاع ٖلى جٞى ولل٣يام بظل٪، جم بٖضاص مجمٖى

ني ملخاعبت ؾىء الخٛظيت  ني للخل٣يذ والبرهامج الَى البرامج جخمثل ؤؾاؾا في البرهامج الَى

ني للخسُيِ الٗائلي . والبرهامج الَى

البرهامج الوطني للخلليذ - 2-3-1

ىيت في  بن وي٘ مسُُاث لبرامج الخل٣يذ يٗض ٖىهغا ؤؾاؾيا يمً الاؾتراجيجيت الَى

ويخجلى الٛغى مً وي٘ هظه املخُُاث في الخم٨ً مً ج٣ييم الل٣اخاث . هظا اإلايضان

. الجضيضة و٦ظا جدضيض صعحت ؤولىيتها اٖخماصا ٖلى مٗايحر مىخضة

، مً  ني للخل٣يذ في ًٚىن ؾىىاث ٢ليلت، وبك٩ل ملخّى وبالٟٗل، م٨ً البرهامج الَى

ٟا٫ و٦ظا جسٟيٌ بنابتهم باألمغاى اإلاغجبُت بالخهبت  ياث ألَا جسٟيٌ مؿخىي ٞو

. وال٨ؼاػ اإلاىلضر والكلل والضٞخحريا والؿٗا٫ الضي٩ي و٦ظا الؿل

لى ٚغاع باقي ألا٢اليم و الٗماالث، اؾخٟاصث ٖمالت الصخحراث جماعة مً ؤوكُت هظا - ٖو

ني للخل٣يذ اإلاىحه لألَٟا٫ الظيً ال جخجاوػ ؤٖماعهم   قهغا،    بط ٢امذ 11البرهامج الَى

اإلاىضوبيت ؤلا٢ليميت الخابٗت لىػاعة الصخت ٖلى نٗيض الٗمالت مً جد٣ي٤ ٖضة بهجاػاث 

 مً مجمٕى ألاوكُت الجهىيت اإلاخٗل٣ت بالخل٣يذ %11,7 ٢ضعث بدىالي 2015زال٫ ؾىت 
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ت151 11)يض الؿل   مً الخل٣يداث الجهىيت اإلاخٗل٣ت بالضٞخحريا %12,1و  ( حٖغ

ت(118 34وال٨ؼاػ والؿٗا٫ الضي٩ي والكلل   مً الخل٣يداث الجهىيت %15,0و٦ظا  ( حٖغ

ت623 12)يض الخهبت  . ( حٖغ

 

 2015، (عضص االغعاث)البرهامج الوطني للخلليذ  :54االضٌا 

الشلص الؿص  
الضفخحريا االىؼاػ 
ا الؿعاٌ الضييي 

 3 ا2 ا1االشلص
 ااخطبت

 623 12 118 34 151 11 151 11 العمالت

 984 83 291 281 134 95 129 95االهت 

 15,0 12,1 11,7 11,7( %)االهت /العمالت

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب : املطضع

البرهامج الوطني ملخاعبت ؾوء الخغظيت  - 2-3-2

ٟا٫  يك٩ل اعجٟإ ألاؾٗاع وهضعة اإلاىخجاث الٛظائيت ؾببحن عئيؿيحن ملجاٖت ماليحن ألَا

واإلاٛغب بضوعه ال يؿلم مً هاجه الٓاهغة وزهىنا ؾىء الخٛظيت الظر . ٖبر الٗالم

ٞبالٟٗل، حٗاوي حٛظيت الؿا٦ىت اإلاٛغبيت مً ه٣و ٖلى . يمثل مك٩لت صخيت ٦بحرة

جماعة، لم - و ٖلى نٗيض ٖمالت الصخحراث. مؿخىي الٟيخاميىاث وألامالح اإلاٗضهيت

ٟا٫ ٚحر 2015حسجل زال٫ ؾىت   ؤيت خالت مً خاالث ؾىء الخٛظيت اإلاصخهت ٖىض ألَا

تها الجهت و البالٛت 11اإلاخجاوػة ؤٖماعهم   خالت سجلذ 304 قهغا، ٞالخاالث التي ٖٞغ

 خاالث بة٢ليم الخميؿاث و 7 خالت في خحن سجلذ ٧296لها ج٣غيبا بة٢ليم ال٣ىيُغة ب 

. خالت واخضة بٗمالت الغباٍ 

ٖلى هُا١ واؾ٘ ؤخض الىؾائل اإلاؿخٗملت مً َٝغ وػاعة " ص"ويٗخبر جىػي٘ ٞيخامحن 

ٟا٫ ، اؾخٟاص 2015ٞسال٫ ؾىت . الصخت ملخاعبت ؾىء الخٛظيت ٖىض هاجه الٟئت مً ألَا

ت ألاولى مً هظا الٟيخامحن 265 10  مً املجمٕى %17,1) َٟال بالٗمالت مً الجٖغ

ت الثاهيت 209 10و  (الجهىر   .( مً املجمٕى الجهىر %13,5) َٟال مً الجٖغ
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 2015البرهامج الوطني ملخاعبت ؾوء الخغظيت،  :55االضٌا 

-  ؾىواث5أكص مً  طلاٌ - 

 
عضص خا ث ؾوء " ص"              فيخامحن 

الخغظيت املصخطت 
االغعت الثاهيت االغعت  الى 

 - 209 10 265 10 العمالت

 304 354 75 032 60االهت 

 - 13,5 17,1( %)االهت /العمالت

.  2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

 

 البرهامج الوطني ملغاكبت ااخمص االو صة -2-3-3

يخُلب الخمل اهخماما زانا مً ؤحل جٟاصر املخاَغ ؤو الهٗىباث اإلام٨ً خضوثها في 

لظا، ٞةن مخابٗخه، جدذ بقغاٝ َبي، حؿاٖض . ؤر و٢ذ، ٞالخمل ليـ صائما خضزا ؾهال

ٖلى الىمى الُبيعي للجىحن والخمايت مً ْهىع ؤو جٟا٢م الخ٣ٗيضاث، وبالخالي والصة في 

وفي هظا الاججاه، ٖملذ وػاعة الصخت ٖلى وي٘ بغهامج . ْغوٝ صخيت وهٟؿيت حيضة

مىحه للؿيضاث الخىامل ٖلى نٗيض ٧ل ب٢ليم ؤو ٖمالت، مً ؤحل يمان مغا٢بت وجدب٘ 

. الخمل والىالصة

 ؾيضة خامل في الثالزت ؤقهغ ألاولى مً 553 4جماعة، - ج٣ضمذ، بٗمالت الصخحراث

لى بزغ .  بلى اإلاهالح املخخهت مً ؤحل الٟدو للمغة ألاولى2015خملها زال٫ ؾىت  ٖو

ؤما الٟدىناث ما بٗض الىالصة .  خالت خمل مهضص بالخُغ667 1طل٪، جم حصخيو 

 مً مجمٕى الٟدىناث املجغاة بٗض %11,9 وهى ما يمثل 745 ٣ٞ10ض اعجٟ٘ ٖضصها بلى 

. الىالصة ٖلى الهٗيض الجهىر 
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 2015البرهامج الوطني ملغاكبت ااخمص ا الو صة،  :56االضٌا 

 
عضص 

اللدوضاث 
للمغة  الى 

: منها
فدوضاث 
الثالزت 

أشهغ  الى 
للخمص 

فدوضاث 
أزغى كبص 
الو صة 

عضص خا ث ااخمص غحر 
فدوضاث  العاصر

بعض 
الو صة  امللموع 

خا ث جمذ 
ئخالتها على 
حهاث أزغى 

 745 10 644 667 1 305 19 553 4 772 6 العمالت

 904 89 786 5 460 12 439 97 287 31 252 62االهت 

 11,9 11,1 13,4 19,8 14,5 10,9( %)االهت /العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

 

وبسهىم ٖضص الىالصاث اإلاسجلت باإلااؾؿاث الصخيت الٗمىميت اإلاخىاحضة ٖلى جغاب 

هي والصاث  (%89,4)، و ؤٚلبيتها 2015 والصة زال٫ ؾىت 211 2الٗمالت، ٣ٞض بلٛذ 

. َبيٗيت
 

 2015الو صاث باملإؾؿاث الصخيت العموميت،  :57االضٌا 

 
الو صاث 

املواليض 
 خياء 

املواليض 
املوحى 

 مهاث 
املخوفياث  العملياث امللموع 

الليطغيت 
منها 

 5 49 182 2 235 211 2 العمالت

 22 740 126 48 312 2 446 48االهت  

 22,7 6,6 4,5 10,2 4,6( %)االهت /العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

البرهامج الوطني للخسطيط العااللي - 2-3-4

غافي واملخاٞٓت ٖلى صخت ألام الهاحـ الغئيس ي  يٗخبر الخد٨م في الىمى الضيمٚى

٘ مً ٞغم خهى٫ اإلاغؤة ٖلى وؾائل مى٘  لؿياؾت الخسُيِ الٗائلي، الهاصٞت بلى الٞغ
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ني للخسُيِ الٗائلي . الخمل الخضيثت ولبلٙى هظا الهضٝ، ٢ام اإلاٛغب بىي٘ بغهامج َو

حر الٗالحاث اإلاغجبُت بالصخت ؤلاهجابيت مً  مً ؤحل مؿاٖضة الؿ٩ان، ًٖ َغي٤ جٞى

ىب ٞيه . ؤحل به٣اط خياة ألاشخام و٦ظا جٟاصر خاالث الخمل ٚحر اإلاٚغ

لى الهٗيض الجهىر، حؿهغ اإلاىضوبياث ؤلا٢ليميت لىػاعة الصخت ٖلى جىٟيظ هظا  ٖو

غافي ٢ىر  اع، . البرهامج وزانت بالىؾِ ال٣غور، الظر يخمحز بىمى صيمٚى وفي هظا ؤلَا

جم جىٓيم ٖضة خمالث جدؿيؿيت لٟائضة وؿاء الجهت بهضٝ حصجي٘ اؾخٗما٫ مىاو٘ 

. الخمل

 2015البرهامج الوطني للخسطيط العااللي،  :58االضٌا 

 
املؿخليضاث االضيضاث مً 

امللموع 
الغبط  

البوقي 
العاٌػ اللولب ااخلً 

الطبي 
 كغاص 

  042 10 310 7 492 1 240 1 - -  العمالت

  085 84 908 59 826 7 438 9 900 6 13 االهت 

 11,9 12,2 19,1 13,1 0,0 0,0 ( %)االهت /العمالت

 
املؿخليضاث اللضيماث مً 

امللموع 
الغبط  

البوقي 
العاٌػ اللولب ااخلً 

الطبي 
 كغاص 

  394 48 512 44 976 541 365 2 -  العمالت

  981 399 943 354 088 27 928 2 022 15 - االهت 

 12,1 12,5 3,6 18,5 15,7 - ( %)االهت /العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

جماعة، مثلذ اليؿاء اإلاؿخٟيضاث مً هظا البرهامج زال٫ - ٖلى نٗيض ٖمالت الصخحراث

، ؤر خىالي اإلاؿخٟيضاث مً الٗضص ؤلاحمالي الجهىر مً %12,1 ما ي٣اعب  2015ؾىت 

.  مجهً اؾخٗملً مىاو٘ الخمل ألو٫ مغة%17,2 امغؤة، 436 58

 ٖلى مؿخىي %88,7وؾيلت مى٘ الخمل ألا٦ثر اؾخٗماال بما خهخه " ألا٢غام"وحك٩ل 

ا ٖلى اإلاؿخىي الجهىر . الٗمالت  .٦ما ؤجها هي ألا٦ثر قيٖى

الكبيبت والغيايت  - 3
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ٟا٫ والكباب، اٖخماصا ٖلى الخيكيِ والخإَحر  يٗنى ٢ُإ الكبيبت والغيايت بتربيت ألَا

التربىر اإلاؿخمغ والضائم مً ؤحل اهٟخاح هاجه الٟئت وجىميتها احخماٖيا وبصماحها صازل 

. املجخم٘ و٦ظا جدؿحن البيئت املخيُت بها وخمايتها مً ٧ل ؤق٩ا٫ الاهدغاٝ

ويٗنى ال٣ُإ ؤيًا بالجهىى باإلاغؤة ؾىاء ٖبر الخ٩ىيً وؤلاصماج و٦ظا اإلاؿاٖضة ٖلى 

جل٣ي ٧ل الؿلى٧اث ال٣ىيمت للخىميت مما يؿمذ لها بىلىج الخياة الا٢خهاصيت 

. والاحخماٖيت

الخجهحزاث الغياغيت - 3-1

غ ٖمالت الصخحراث جماعة ٖلى ٖضة ججهحزاث عياييت، جم٨ً الكباب مً مماعؾت - جخٞى

 مً %4,3 وخضة عياييت بما وؿبخه 11وجخجلى هاجه الخجهحزاث في . الٗضيض مً الغياياث

مجمٕى الىخضاث الغياييت اإلاخىاحضة ٖلى نٗيض الجهت، و ٚالبيت هاجه الىخضاث 

. ( وخضة83)و ب٢ليم ال٣ىيُغة  ( وخضة91)جىحض بمضيىت الغباٍ 

 2014الخجهحزاث الغياغيت،  :59االضٌا 

 

ضم
لل
ة ا
هغ

لت 
ؿ
 ال
غة
ه

 

يض
 ال
غة
ه

غة 
طاال

 ال
غة
ه

 

ب 
عا
أل

ى  و
لل
ا

 

غة 
لى

ا
لت
طي

ؿخ
امل

 

ذ   
ؿاب

امل
    

ضة 
اع

لل
ا

يت
دغ

لب
ا

 

ث 
عا

لا
ال

يت
غ

غيا
ال

 

وع 
لم

امل

 11 2 - 1 - - 2 1 2 3 العمالت

 258 22 3 14 5 13 36 48 52 65االهت 

 4,3 9,1 0,0 7,1 0,0 0,0 5,5 2,1 3,8 4,6( %)االهت /العمالت

 .2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

املإؾؿاث الؿوؾيو زلافيت  - 3-2

غ  ت مً جماعة - ٖمالت الصخحراثٖلى ٚغاع باقي ؤ٢اليم و ٖماالث الجهت، جخٞى ٖلى مجمٖى

اإلااؾؿاث الؿىؾيىز٣اٞيت التي حؿخجيب للخاحياث املخخلٟت للؿ٩ان، ؾىاء في مجا٫ 

ج٩ىيً اإلاغؤة في مياصيً مخٗضصة صازل الىىاصر اليؿىيت، ؤو جىٓيم بغامج حٗليميت لهالح 

ٟا٫ بلى حاهب مماعؾت الكباب ألوكُت مسخلٟت صازل صوع  ٟا٫ الهٛاع بغياى ألَا ألَا

. الكباب
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 13، اعجٟ٘ ٖضص صوع الكباب اإلاخىاحضة ٖلى جغاب الٗمالت بلى           2014زال٫ مىؾم 

ؤما ٖضص اإلاكاع٦حن .  مً مجمٕى الضوع ٖلى اإلاؿخىي الجهىر %16,5ماؾؿت، بيؿبت 

 مً مجمٕى اإلاكاع٦حن ٖلى الهٗيض %30,6باألوكُت اإلاىٓمت بهاجه الضوع، ٞهى يمثل 

. الجهىر 

ً الىىاصر اليؿىيت، ٞيبلٜ ٖضصها  .  مً املجمٕى الجهىر %6,5 هىاصر بالٗمالت، ؤر 3ٖو

 097 4اؾخٟاصث مً زضماتها اإلا٣ضمت للٗىهغ الؿىىر واإلاماعؾت صازل هاجه الىىاصر، 

ٟا٫، . 2014 بَاعا، وطل٪ زال٫ مىؾم 17امغؤة، بخإَحر مً  وبسهىم عياى ألَا

غث زال٫ هٟـ اإلاىؾم ٖلى   َٟال  208 ماؾؿاث، ٢امذ باؾخ٣با٫ 5ٞالٗمالت جٞى

غاث6بخإَحر مً  .  مَا

 2014مإؾؿاث الشبيبت االغياغت،  :60االضٌا 
  – هضيت اليؿويت- 

 
عضص 
 هضيت 

عضص 
املإطغيً 

 عضص املؿخليضيً

 امللموع
بما فيها 
 وشطت 
 العاصيت

بما فيها 
 وشطت 
 الاشعاعيت

 808 3 289 097 4 17 3 العمالت

 356 12 395 5 751 17 197 46االهت 

 30,8 5,4 23,1 8,6 6,5( %)االهت /العمالت

 .2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

 2014مإؾؿاث الشبيبت االغياغت،  :61االضٌا 

 - عياع  طلاٌ- 

 
عضص 

 املإؾؿاث
عضص 

املإطغيً 

 عضص املؿخليضيً

 امللموع
بما فيها 
 وشطت 
 املإؾؿاجيت

بما فيها 
 وشطت 
  شعاعيت

 97 111 208 6 5 العمالت

 886 7 887 3 536 10 - 57االهت 

 1,2 2,9 2,0 - 8,8( %)االهت /العمالت

.2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع  
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 2014مإؾؿاث الشبيبت االغياغت،  :62االضٌا 

 - صاع الشباب- 

 عضص املإؾؿاث 
 عضص املؿخليضيً

 امللموع
بما فيها 
 وشطت 
 العاصيت

بما فيها    
 وشطت 
  شعاعيت

 840 134 869 88 709 223 13 العمالت

 920 506 687 315 106 732 79االهت 

( %)االهت /العمالت

 

16,5 30,6 28,2 26,6 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع
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اللطص ااخامـ               اللطاعاث املىخجت 

اللالخت  - 1

يٗخبر ال٣ُإ الٟالحي مً بحن ال٣ُاٖاث الخيىيت املخغ٦ت لليكاٍ الا٢خهاصر بمى٣ُت 

غ ٖلى - الغباٍ و ؾال  و الصخحراث  ه٨خاعا نالخت 990 68جماعة، ٞاإلاى٣ُت جخٞى

غها ؾض ؾيضر  للؼعاٖت باإلياٞت بلى اؾخٟاصة ال٣ُإ مً الثرواث اإلاائيت اإلاهمت التي يٞى

 مليىن متر م٨ٗب وؾض الغويًاث الظر 1024دمحم بً ٖبض هللا، الظر جبلٜ ؾٗخه خىالي 

حر الظر يدؿ٘ لـ9.2يدؿ٘ لـ  ماليحن متر 10 مليىن متر م٨ٗب، وؾض ؾيضر يديى ٖػ

م٨ٗب، مما يجٗل ال٣ُإ يخمحز بدىٕى بهخاحه الؼعاعي  زانت الخبىب والؼعاٖاث 

 .وؤشجاع ال٨غوم وجغبيت اإلاىاش ي  الغبيٗيت

اللاعلون في امللاٌ اللالحي - 1-1

جخىلى اإلاضيغيت ؤلا٢ليميت للٟالخت بالغباٍ وؾال الخابٗت مباقغة للمضيغيت الجهىيت 

ال٣ىيُغة و التي يكمل هُا١ ازخهانها ٖماالث الغباٍ وؾال - ؾال – للغباٍ

ني - والصخحراث جماعة، م٘ مغاٖاة اإلاهام اإلاؿىضة بلى و٧الت الخىميت الٟالخيت واإلا٨خب الَى

للؿالمت الصخيت للمىخجاث الٛظائيت واإلا٩اجب الجهىيت لالؾدثماعاث الٟالخيت والى٧الت 

ىيت لخىميت مىا٤َ الىاخاث وشجغ ألاع٧ان، ال٣يام في بَاع الخىححهاث الهاصعة ًٖ  الَى

 وفي خضوص هٟىطها الترابي باإلاهام الخاليت- ٢ُإ الٟالخت - وػاعة الٟالخت والهيض البدغر 

: 

  بهجاػ اإلاكاعي٘ اإلاىضعحت في بَاع املخُِ الجهىر للخىميت الٟالخيت واإلاخٗل٣ت

ضاص ال٣ٗاعر وبٖضاص اإلاغاعي ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليمي؛  ضاص الهيضعوٞالحي وؤلٖا باإٖل

  بهجاػ البرامج اإلاخٗل٣ت بخدؿحن البيياث الٟالخيت ال٣ٗاعيت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليمي؛

  بهجاػ اإلاكاعي٘ اإلاىضعحت في بَاع املخُِ الجهىر للخىميت الٟالخيت والخانت

بخإهيل وجىميت ؾالؾل ؤلاهخاج الٟالخيت ٖلى مؿخىي ؤلا٢ليم؛ 

  ال٣يام بجم٘ واؾخٛال٫ وجديحن ؤلاخهائياث الٟالخيت؛

  الىؾاَت م٘ اإلاىٓماث اإلاهىيت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليمي؛
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 اهاث والضٖم والبذ ٞحها  .صعاؾت ملٟاث ؤلٖا

البيياث العلاعيت  - 1-2

 68جماعة، جبلٜ اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت        - ٖلى نٗيض الغباٍ و ؾال و الصخحراث

ومً زال٫  . مً بحمالي هٓحرتها ٖلى اإلاؿخىي الجهىر %7,2 ه٨خاعا، ؤر خىالي 990

: خؿب ويٗيتها ال٣اهىهيت، يم٨ً الى٢ٝى ٖلى بٌٗ الخهىنياث وهي ٧الخالي جىػيٗها

 مً %90,7جماعة بما وؿبخه - بالغباٍ و ؾال و الصخحراث" اإلال٪" هيمىت نٟت 

؛ (%5, 70)اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت، و هى ا٦بر مً اإلاٗض٫ الجهىر 

  حهىيا؛%6,6 م٣ابل  %4,9ؤعاض ي مل٪ الضولت جمثل  

  حهىيا؛%13,6 م٣ابل  %2,4ؤعاض ي الجمٕى جمثل  

 مً %6,2 ه٨خاعا، وهى ما يمثل 615 9وفي ما يخٗل٤ باألعاض ي اإلاؿ٣يت، ٞهي جغجٟ٘ بلى 

جماعة م٣ابل مٗض٫ - اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت ٖلى نٗيض الغباٍ و ؾال و الصخحراث

. %16,1حهىر يبلٜ 

- 2014خؿب الىغام العلاعر،     (بالهىخاع)جوػيع  عاض ي الطااخت للؼعاعت : 63االضٌا 
2015 

الىغام العلاعر 
الغباط، ؾال، 

( 1)جماعة - الصخحراث
( %( )2(/ )1)( 2)االهت 

 11,1 824 676 560 62امللً 

 1,3 201 130 670 1االموع 

 1,5 680 45 680الىيش 

 10,9 247 6 680ااخبوؽ 

 5,4 310 63 400 3ملً الضالت 

 0,0 655 37 -آزغ 

 7,2 917 959 990 68مجموع  عاض ي الطااخت للؼعاعت 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع
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 2015- 2014 ، خؿب الاؾخعما ث (بالهىخاع)املؿاخاث الطااخت للؼعاعت  : 64االضٌا 

الغباط، ؾال،  ئؾخعما ث  عاض ي
جماعة - الصخحراث

(1 )

( %( )2(/ )1)( 2)االهت 

 7,2 917 959 990 68مجموع  عاض ي  

 6,2  665 154  615 9 ؾلويت

 7,4  252 805  375 59 بوع 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

جماعة - املىخوحاث اللالخيت الغاليؿيت بالغباط ا ؾال ا الصخحراث- 1-3

 ااخبوب  - 1-3-1

 570 38جماعة مؿاخت مهمت ج٣اعب - حكٛل ػعاٖت الخبىب بالغباٍ و ؾال و الصخحراث

وهي جم٨ً مً .  مً مجمٕى اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت%55,9ه٨خاع، ؤر ما يمثل 

 19,8ًَ بمغصوصيت مخىؾُت ج٣ضع              ب  317 76جد٣ي٤ بهخاج بحمالي يىاهؼ 

 .٢ىُاعا لله٨خاع الىاخض

 مً %59,4وحٗخبر ػعاٖت ال٣مذ الُغر الىٕى الؿائض يمً ػعاٖت الخبىب بما خهخه 

 ه٨خاع، م٨ىذ مً 900 22اإلاؿاخت ؤلاحماليت املخههت للخبىب ؤر بمؿاخت جهل بلى 

 . مً ؤلاهخاج ؤلاحمالي للخبىب%62,1 ًَ، ؤر 425 47بهخاج 

اللطاوي  - 1-3-2

 مً ؤلاهخاج الجهىر مً ال٣ُاوي و %0,8جماعة ب - حؿاهم الغباٍ و ؾال و الصخحراث

ً مغصوصيتها، ٞهي ج٣ضع في اإلاخىؾِ ب . هي وؿبت حض يٗيٟت  ٢ىُاع لله٨خاع 3,5ٖو

 (%13,8 الىاخض، و هي مغصوصيت يٗيٟت م٣اعهت م٘ اإلاغصوصيت ٖلى الهٗيض الجهىر 

 ًَ ؤر ما  456ويإحي الٟى٫ ٖلى عؤؽ هاجه الؼعاٖاث بةهخاج يىاهؼ . )٢ىُاع لله٨خاع

.  مً ؤلاهخاج الجهىر  %2,3يمثل 
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 2015-2014، (بالهىخاع) ااملؿاخت (بالطً) جوػيع الؼعاعاث خؿب حلم  هخاج: 65االضٌا 

الؼعاعاث 

الغباط، ؾال، 
( %( )2(/ )1)( 2)االهت( 1)جماعة - الصخحراث

املؿاخت  هخاج املؿاخت  هخاج املؿاخت  هخاج 

 6,7 5,1 935 571 675 491 1 570 38 317 76ااخبوب 

 6,3 5,5 670 52 861 125 300 3 864 6اللمذ الطلب 

 5,6 4,4 900 407 793 088 1 900 22 425 47اللمذ الطغر 

 13,0 10,9 200 83 465 184 800 10 130 20الشعحر 

 11,1 5,0 296 6 843 16 700 840الظعة 

 - - 699 6 595 53 - -  عػ 

 7,3 7,3 680 10 816 12 780 936 ااخغطاٌ

 2,0 1,3 490 4 302 9 90 122خبوب أزغى 

 3,3 0,8 051 62 379 85 020 2 712اللطاوي 

 10,3 2,3 560 17 851 19 800 1 456اللٌو 

 0,9 1,1 371 4 650 3 40 40االلباهت 

 0,5 0,4 815 19 157 30 100 120ااخمظ 

 - - 040 10 049 13 - -العضؽ 

 0,8 0,5 265 10 672 18 80 96كطاوي أزغى 

 - - 726 35 548 58 - - ااخبوب الؼيديت

 - - 650 7 210 18 - - اللٌو الؿوصاوي

 - - 076 28 338 40 - - عباص الشمـ

 - - 309 22 836 056 1 - -املؼعاعاث الطىاعيت 

 - - 133 15 990 705 - -الشمىضع 

 - - 7176 846 350 - -كطب الؿىغ 

 5,9 2,9 021 692 438 692 2 590 40 029 77امللموع 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

ااخػغااث - 1-3-3

 مً ؤلاهخاج الجهىر مً الخًغ و %10,8جماعة ب - حؿاهم الغباٍ و ؾال و الصخحراث

.  مً ؤلاهخاج الجهىر مً ال٨أل%1,3ب 
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-2014، (بالهىخاع) ااملؿاخت (بالطً) جوػيع ااخػغااث ا الىأل خؿب حلم  هخاج: 66االضٌا 

2015 

الؼعاعاث 
الغباط، ؾال، 

( 1)جماعة - الصخحراث
( %( )2(/ )1)( 2)الـجهت 

املؿاخت  هخاج املؿاخت  هخاج املؿاخت  هخاج 

 11,3 10,8 531 44 829 502 1 032 5 915 162 ػعاعت ااخػغ

 15,6 13,9 500 2 055 180 390 100 25 الُماَم

 20,1 20,8 891 12 310 457 590 2 100 95 البُاَـ

 0,5 0,4 361 1 053 41 7 175 البهل

 13,4 13,6 710 130 19 95 600 2 اللٟذ

 32,6 30,2 680 1 137 18 548 480 5 اللىبيا الخًغاء

 9,2 6,5 470 1 040 48 135 105 3 الجؼع 

 - - 721 2 806 112 - - الخىث

 - - 028 5 481 222 - - الكمام

 2,1 2,2 122 4 101 156 85 400 3 البُيش

 9,8 11,3 048 12 716 247 182 1 955 27 زًغ ؤزغي 

 3,2 1,3 469 80 607 987 2 570 2 170 39 مؼعاعاث الىأل

ا٫  37,1 14,7 230 4 880 63 570 1 420 9 زَغ

 11,5 9,7 090 6 788 180 700 500 17 قٗحر

 - - 300 750 - - جغيخ٩ا٫

 - - 400 1 400 8 - - زليِ ٖلٟي

 0,8 0,9 836 10 579 506 90 500 4 صعة ٖلٟيت

 3,4 4,8 622 2 884 46 90 250 2 ؾم٣الت

 0,1 0,1 630 38 198 138 2 50 000 2 بغؾيم

 10,0 22,0 702 895 15 70 500 3 ٞهت

 - - 667 14 644 20 - - خبىب الخ٣ل

 - - 992 589 5 - - قيلم

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع
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اللواهه - 1-3-4

 مً ؤلاهخاج الجهىر مً الٟىا٦ه، و %7,8جماعة ب - حؿاهم الغباٍ و ؾال و الصخحراث

  %34,5 و%28,2جخمحز اإلاى٣ُت بةهخاج ال٨غوم و البر٢ى١، خيث بلٛذ وؿبت ؤلاهخاج 

. ٖلى الخىالي مً ؤلاهخاج الجهىر 

 2015-2014، (بالهىخاع) ااملؿاخت (بالطً) جوػيع اللواهه خؿب حلم  هخاج: 67االضٌا 

الؼعاعاث 

الغباط، ؾال، 
( 1)جماعة - الصخحراث

( %( )2(/ )1)( 2)االهت 

املؿاخت  هخاج املؿاخت  هخاج املؿاخت  هخاج 

 4,2 5,4 714 61 292 70 596 2 772 3 الؼيخىن 

 2,8 3,7 844 22 249 375 640 051 14 البرج٣ا٫ و الخىامٌ

 1,2 0,8 699 2 316 50 32 383 الخٟاح

 0,7 0,1 146 913 1 1 اإلاكمل

 5,7 3,3 881 456 16 50 550 الخىر

 - - 32 65 - - خب اإلالى٥

 20,5 28,2 218 8 953 99 682 1 163 28 الضاليت ؤو ال٨غوم

 14,7 6,5 318 2 832 7 340 510 الخحن

 47,0 34,5 494 1 896 6 702 376 2 البر٢ى١ 

 13,3 7,5 063 7 296 196 942 820 14 ٞىا٦ه ؤزغي 

 6,5 7,8 409 107 268 824 985 6 626 64امللموع 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

   هخاج ااخيواوي- 1-4

- يك٩ل ٢ُإ جغبيت اإلااقيت زغوة مهمت باليؿبت إلاى٣ُت الغباٍ و ؾال و الصخحراث

غ ٖليه مً ٢ُي٘ مخىٕى مً اإلاىاش ي وي٣ضع هظا ال٣ُي٘               ب . جماعة، هٓغا إلاا جخٞى

ىام ب 700 198  في %23,8، جلحها ألاب٣اع ب      %68,1 عؤؽ، جخ٩ىن ٚالبيتها مً ألٚا

. %8,1خحن حٗىص الخهت البا٢يت بلى اإلااٖؼ بيؿبت 
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 2015، ( عضاص باأللف)جوػيع كطيع املاشيت : 68االضٌا 

الغباط، ؾال، الطىف 
( 1)جماعة - الصخحراث

( %( )2(/ )1)( 2)االهت 

 9,7 485,6 47,2 بلاع 

 2, 2 115,1 2,5الؿاللت املخليت 

 12,1 370,5 44,7الؿاللت املخؿىت 

 8,3 634,4 1 135,4 غىام 

 7,0 229,7 16,1املاعؼ 

 8,5 2349.7 198,7امللموع 

،  2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

الغاباث  - 2

جماعة ، ٞهي - حٗخبر الٛابت واخضة مً ؤهم الثرواث التي جخمخ٘ بها ٖمالت الصخحراث

حك٩ل ماهال ٦بحرا باليؿبت للٗمالت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصر ؤو الؿياحي ؤو 

. ؤلاي٩ىلىجي

 28وجمخض هاجه الثروة الٛابىيت اإلاخىاحضة بتراب الٗمالت ٖلى مؿاخت ج٣اعب                     

 25       )%88,1جهل وؿبتها بلى ألاشجاع الُبيٗيت  ه٨خاع، جدك٩ل مٗٓمها مً 950

و هٕى  ( ه٨خاع220 18)، وهي جخ٩ىن باألؾاؽ مً البلٍى الٟليني   ( ه٨خاع510

.   ( ه٨خاع450 6)ماَىعا٫ 
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 2014مؿاخاث  شلاع الطبيعيت، : 69االضٌا 

 (بالهىخاع)املؿاخت الىوع 

 950 28مؿاخت الغاباث الطبيعيت 

 510 25ألاشجاع الُبيٗيت 

 440 3ألاشجاع الهمٛيت 

  الغابويت خؿب الطىف  حىاؽ

اع)ألاشجاع الهمٛيت   440 3 (الٖٗغ

 220 18 (البلٍى الٟليني)ؤشجاع الىعي٤ الُبيٗيت 

 840ؤهىإ ؤزغي 

 450 6هٕى ماَىعا٫ 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع

الطىاعت الخلليضيت  - 3

غة لٟغم  يٗخبر ٢ُإ الهىاٖت الخ٣ليضيت باإلاٛغب ؤخض ال٣ُاٖاث ألا٦ثر بهخاحيت واإلاٞى

ؤما بٗمالت الصخحراث . الكٛل، خيث يكٛل وؿبت مهمت مً اليض الٗاملت اليكيُت

زل٤ عواج ججاعر  جماعة، ما ػا٫ ال٣ُإ لم يدٔ باالهخمام الظر يم٨ىه مً اإلاؿاهمت في

و يٓهغ هظا حليا مً زال٫ . و بالخالي زل٤ ٞغم قٛل لليض الٗاملت ال٣اَىت بالٗمالت

٦ميت  مً مجمٕى %9,4 ناصعاث هظا ال٣ُإ التي بال٩اص جمثل في اإلاخىؾِ ٦ميت وؿبت

غ الٗمالت ٖلى   حٗاوهيت للهىاٖت 18ناصعاث الجهت للهىاٖت الخ٣ليضيت، في خحن جخٞى

.  مً مجمٕى الخٗاوهياث ٖلى نٗيض الجهت %6,1الخ٣ليضيت و هى ما يمثل 

 2015 ،ضاصعاث مىخجاث الطىاعت الخلليضيت هميت : 70االضٌا 

الىميت باللىطاع  

 385,45العمالت 

 090,12 4االهت 

 9,4 %))االهت /العمالت
. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع
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 2015حعااهياث الطىاعت الخلليضيت ا املىسغطحن، : 71االضٌا 

 
عضص 

املىسغطحن 

الخعااهياث 

امللموع 
الخعااهياث 
خضيثت 

الخأؾيـ 

الخعااهياث 
اللضيمت 

 16 2 18 133العمالت 

 254 40 294 713 2االهت 

 6,3 5,0 6,1 4,9 %))االهت /العمالت
. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

الطىاعت العطغيت - 4

الث الاكخطاصيت - 4-1  مياهياث ااملَإ

" الغباٍ" الٗانمت ؤلاصاعيت للممل٨ت مى٢ٗها ؤلاؾتراجيجي ٖلى املخىع الغابِ بحنبًٟل 

و جىاحض قب٨ت للى٣ل مخ٩ىهت مً الؿ٨ت " الضاع البيًاء"و الٗانمت الا٢خهاصيت 

اء ال٣ٗاعر الخضيضيت والُغي٤ الؿياع و  غة الٖى جماعة – ٖمالت الصخحراث ، جدخًً ٞو

الٗضيض مً الكغ٧اث الغائضة في مجاالث مخٗضصة زهىنا ٢ُإ الهىاٖاث الخدىيليت 

. و نىاٖت الؿياعاث و الُائغاث اإلاضهيت بهخاج ألاؾمىذمثل 

أَميت الطىاعاث  - 4-2

غة ؾىت  ٖمالت ، بلٜ ٖضص الىخضاث الهىاٖيت املخهاة ب2013خؿب ؤلاخهائياث اإلاخٞى

.   مً مثيلتها ٖلى اإلاؿخىي الجهىر %13,2 ماؾؿت، جمثل 102جماعة  – الصخحراث
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 2013املإشغاث الطىاعيت بالعمالت خؿب اللطاعاث، : 72االضٌا 

عضص اللطاعاث 
املإؾؿاث 

عضص 
 املؿخسضمحن

 هخاج ألف 
م  صَع

الاؾدثماعاث 
م  ألف صَع

الطاصعاث 
م  ألف صَع

عكم 
املعامالث 
م  ألف صَع

 776 390 1 - 698 46 776 390 1 953 18 الطىاعاث الغظااليت

الطىاعت الىيماايت  
 ا شبه الىيماايت

42 2 310 2 359 839 71 555 39 060 2 359 839 

الطىاعت الىهغبااليت 
 ا  لىتراهيت

3 179 19 994 614 2 062 19 994 

الطىاعت املعضهيت    
 ا امليياهيىيت

25 2 820 1 040 445 72 982 505 046 1 040 445 

ضىاعاث اليؿيج      
 ا االلض

14 4 339 363 617 9 958 251 904 363 617 

 671 174 5 072 798 807 201 671 174 5 601 10 102مجموع العمالت 

 499 738 23 146 008 9 059 119 1 150 711 23 707 60 773االهت 

 21,8 8,9 18,0 21,8 17,5 13,2( %)االهت /العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

 10وفي ما يخٗل٤ باإلااقغاث الغئيؿيت لهظا ال٣ُإ ٖلى نٗيض الٗمالت، ٞةهه يؿخ٣ُب 

ؤما ؤلاهخاج، ٞهى ي٣ضع     ب .  مً املجمٕى الجهىر %17,5 مؿخسضما ؤر خىالي 601

ً ٢يمت الاؾدثماعاث ٣ٞض .  مً ؤلاهخاج الجهىر %21,8 مليىن صعهم ؤر 174,67 5 ٖو

 مً مجمٕى الاؾدثماع ٖلى %18,0 مليىن صعهم، بما وؿبخه 201,80اعجٟ٘ حجمها بلى 

 مً %8,9 مليىن صعهم، بما وؿبخه 798,07ؤما الهاصعاث ٞخبلٜ ٢يمتها . مؿخىي الجهت

. مجمٕى الهاصعاث الجهىيت

الهىاٖت ال٨يماويت و قبه ال٨يماويت و الهىاٖت اإلاٗضهيت و  و خؿب ال٣ُاٖاث، حٗخبر 

 خيث يبلٜ ٖضص اإلااؾؿاث اإلاكخٛلت في ،اإلاي٩اهي٨يت ؤهم ٢ُاٖحن نىاٖيحن بالٗمالت

 مً مجمٕى اإلااؾؿاث اإلاخىاحضة بتراب %65,7 ماؾؿت ؤر 67هظيً ال٣ُاٖحن 

 مً بحمالي اإلاؿخسضمحن في %48,4 مؿخسضم بما وؿبخه 130 5الٗمالت، و يكٛالن 

 مً مجمٕى %65,7ؤر  مليىن صعهم  400,28 3، ؤما بهخاحهما ٞيبلٜ حمي٘ ال٣ُاٖاث

.  بهخاج ال٣ُإ الهىاعي بالٗمالت

 مليىن صعهم 144,53و ًٖ ٢يمت الاؾدثماعاث اإلاىجؼة في هظيً ال٣ُاٖحن، ٣ٞض بلٛذ 

 مً مجمٕى الاؾدثماعاث اإلاىجؼة مً َٝغ حمي٘ ال٣ُاٖاث %71,6بما وؿبخه 
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 مً بحمالي %68,2 مليىن صعهم ار 544,10الهىاٖيت، ؤما الهاصعاث ٞخبلٜ ٢يمتها 

. ٢يمت الهاصعاث

بهخاج ؤلاؾمىذ - 4-3

جماعة مً الضيىاميت الا٢خهاصيت للمٛغب، خيث حلب لها – ٖمالت الصخحراثاؾخٟاصث 

اء ال٣ٗاعر اؾدثماعاث ضخمت، مً بيجها مٗمل  غة الٖى مى٢ٗها ؤلاؾتراجيجي  و ٞو

 مً ؤحل جلبيت خاحياث مضيىت الغباٍ    و 1976الظر جم بوكائه ؾىت " ؤؾمىذ جماعة"

. اإلاضن املجاوعة مً ماصة الاؾمىذ

 مً %8,0 ًَ في الؿىت ؤر 000 800" ؤؾمىذ جماعة"جبلٜ ال٣ضعة ؤلاهخاحيت إلاٗمل 

ني هظا ، بلٛذ مبيٗاث 2013زال٫ ؾىت ، و مجمٕى ال٣ضعة ؤلاهخاحيت ٖلى الهٗيض الَى

. ًَ 235 600اإلاٗمل 

 2013خؿب الشهغ ،  (بالطً)مبيعاث معمص  ئؾمىذ جماعة : 73االضٌا 
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. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

  2014اللضعة  هخاحيت ملعامص  ؾمىذ باملغغب، : 74االضٌا 

اللضعة الاهخاحيت                       املوكع املعمص 
 (طً في الؿىت)

 000 000 4 جُىان-َىجت-م٨ىاؽ-بىؾ٩ىعة  فاعج ئؾمىذ

 000 000 3 آؾٟي-٧اصيغآ-مغا٦ل ؾيماع

 000 200 2 وحضة ؾيوع 

 000 800 جماعة أؾمىذ جماعة

 000 000 10 امللموع

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب :  املطضع
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الؿياخت  - 5

غ ٖمالت الصخحراث جماعة ٖلى بم٩اهياث وماهالث َبيٗيت وز٣اٞيت وجاعيسيت حض -جخٞى

ت ججٗل مجها ٢ُبا  : هظ٦غ مجها ٖلى الخهىم. ؾياخيا مهماهامت ومخىٖى

  غها ٖلى قغيِ ؾاخلي يهل بلى  ٦يلىمتر و قىاَئ ٖباعة ًٖ مىاوئ 25جٞى

 ؛َبيٗيت

 ؛ُٚاء ٚابىر مخمحز بخىاحض ٧ل مً ٚابت جماعة و ٦ظل٪ الخؼام ألازًغ 

 ىيت للخيىاهاث و ٢هبت جماعة الخاعيسيت . جىاحض الخضي٣ت الَى

غ اإلاضيىت ؾياخت مً هٕى زام ٦ظل٪ لؼواعها و هي الؿياخت الٗلميت خيث جًم  جٞى

اإلاضيىت مٛاعاث ؤحغيذ بها ؤبدار و صعاؾاث تهم ؤلاوؿان ال٣ضيم و خًاعاث ما ٢بل 

. الخاعيش

غ ٖلحها الٗمالت، ٞالؿياخت جب٣ى صون  م ٧ل هظه ؤلام٩اهياث التي جخٞى ٚع

اإلاؿخىي الظر يجٗل اإلاى٣ُت وحهت ؾياخيت طاث اؾخ٣ُاب يجٗلها حؿاهم في الخىميت 

الا٢خهاصيت و الاحخماٖيت املخليت، و طل٪ عاح٘ لٗضم ٦ٟايت الخجهحزاث الؿياخيت 

غ الٗمالت ٖلى بط الًغوعيت،   ٞىض٢يت مهىٟت بُا٢ت اؾديٗابيت جهل اث ماؾـ9جخٞى

ت و492 بلى  .   مً الُا٢ت الؿغيغيت الجهىيت%13,0ؾغيغ ؤر ما يك٩ل خىالي  1070 ٚٞغ

 2015الطاكت الاؾديعابيت للمإؾؿاث اللىضكيت املطىلت، : 75االضٌا 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب : املطضع   

 ليلت 194 64ونل ٖضص الليالي الؿياخيت باإلااؾؿاث الٟىض٢يت اإلاهىٟت بالٗمالت بلى 

                           .2014م٣اعهت م٘ ؾىت % 3,7، بيؿبت اهسٟاى ونلذ بلى 2015زال٫ ؾىت 

 مً مجمٕى ال٣اصمحن للماؾؿاث  %58,8و يدخل الؿياح الضازليىن اإلاغجبت ألاولى ب  

  ؾغة الغغفاملإؾؿاث  

 070 1 492 9العمالت 

 249 8 054 4 78االهت 

 13,0 12,1 11,5( %)االهت /العمالت
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 مً مجمٕى  %54,1اإلاهىٟت بالٗمالت في خحن يدخل الؿياح الضوليىن اإلاغجبت ألاولى ب 

. ال٣اصمحن للماؾؿاث اإلاهىٟت بالجهت

  2015 - 2014جطوع الليالي الؿياخيت املىجؼة باللىاصق املطىلت، : 76االضٌا 

 (%)معضٌ الخطوع  2015 2014 

عضص الليالي 

بالعمالت 

66 671 64 194 -3,7 

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الجهىيت : املطضع

 2015الخوػيع االهور لللاصمحن للمإؾؿاث املطىلت خؿب هوع الؿياخت،:  77االضٌا 

 امللموعالؿياخت الضاليت الؿياخت الضازليت  

 130 23 534 9 596 13العمالت 

 704 353 302 191 402 162االهت 

 6,5 5,0 8,4( %)االهت /العمالت

. 2016اليكغة ؤلاخهائيت الؿىىيت للمٛغب : املطضع


