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         ضوثاس و ثيَصاٌني

لَطااوُ  ثيَصلةشلسدٌى  ضوثاس و ثيَصاٌيٍى خؤياُ بؤ تةواوى كازوةٌداُ كة ِةدةضتةى ئاوازى ِةزيَي خؤشخالَ بةةشطاى ئاوازى ٌاوةٌد و د

و جاىَ باة جيَلاسدُ و    وثيَوة،وة ِةزوةِا بؤ ئةو ِاةوهَ و واٌدوبوٌاةى كاة دزاوُ لاة غؤٌاناةكاٌى ئاواادةكسدُ       بة جىَ بة جيَلسدٌى ئةً ز

اثااؤزل لااة  يااةُ ليَرٌااةكاٌى نبا َ،ِوٌةزى،كازطيَسىودازايى،ضةزثةزشااتيازىٍاوةٌدى،وةزطستَ وثيَداُ،ضةزثةزشااتيازى  دةزِيٍَاااٌى ز

شيَوةى ٌياُ لة غؤٌانةكاٌى ئاوادةكسدُ،وئاواز ( بؤ بةشدازبو ودةضتةى ئاواز داٌى دةشطاىوةيداٌى لة كازوةٌ ٌاوخؤيى،وة تيىةكاٌى كازى

ضوثاس و ثيَصاٌيٍياُ بؤ بةزيَوةبةزو كازوةٌداٌى ئاوازى  وة ِةزوةِا.فؤزً،زِاِيٍَاُ،وجىَ بة جيَلسدٌى كازى وةيداٌى،ووزدبيٍى،تؤوازكسدُ

ئةزلاً بدةُ .ِةزوةِا ضوثاضى ِةووو كازوةٌداٌى ئةً ضاا كياٌة دةكاةيَ    ىوةيداٌةوة بةباشثيَوة لة وثازيَصطاكاُ، كة تواٌياٌة ئةً زِو

ثيَاوى يةكةطةزككاةكاُ نفسكشايازة طةزككاةكاُ(     وكة ِاوكازى تيىةكاٌياُ كسدووة لة ثيَداٌى شاٌيازيةكاُ كة باووة ِاؤى ضةزخطاتٍى زِو   

 لةعيَساق و ِةزيَي لةكةزتى تايبةل.
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 ثيَوى يةكةطةزِككةكاُوكازطيَسى لةزِوليَرٌةكاُ وتيىةكاٌى ِوٌةزى و   

 ليَرٌةى با َ

 ضةزكك                                                    ثيَصوو / ضةزككى دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌد /  عالقالَ د.وّدى ذلط 

 ضةزكك                                      ئيَطتاً / بةوةكالةل/ ضةزككى دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌد /  عواد كاشً ضياء د 

 ئةٌداً                                ضةزككى دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُضريوأُ ذلىد ذلي الديَ /  بةزيَص 

 ئةٌداً                                                  بةزِيَوةبةزى طصتى كازوبازى ِوٌةزىعباس ضمىاُ /  ثناء بةزيَص 

 ئةٌداً                      بةِزيَوةبةزى طصتى كازوبازى كازطيَسى و دازايى                /د لي حطو وٍعوز بةزيَص 

    ئةٌداً                                                              ثسكذةى لليٍَساو/  شازةشاٍِا عبد اجلباز ظاحل / بةزيَص 

 ئةٌداً                                                  بةزِيَوةبةزى ئاوازةكاٌى باشزكاٌى/  ظديقة باغس عبد اهلل بةزيَص 

  ئةٌداً                                            شازةشاو بةزِيَوةبةزى ذويَسيازى ٌةتةوةيىفدسي محيد جابس /  بةزيَص 

  ئةٌداً                                                        كوزدضتاُدةضتةى ئاوازى ِةزيَىى ذلىد ظابس أووس /  بةزيَص 

 ليَرٌةى ِوٌةزى

 ضةزكك               بةِزيَوةبةزى طصتى كازوبازى كازطيَسى و دازايى                  عباس ضمىاُ /  ثناءبةزيَص 

 ئةٌداً                                                                     ثسكذةى لليٍَساو/  شازةشاٍِا عبد اجلباز /  بةزيَص 

 ئةٌداً                                                      بةزِيَوةبةزى ئاوازى باشزطاٌىظديقة باغس عبد اهلل /  بةزيَص 

 ئةٌداً                                          ىشازةشاو بةزِيَوةبةزى ذويَسيازى ٌةتةوةيفدسي محيد جابس /  بةزيَص 

     ئةٌداًب . ئاوازى ضميَىاٌى                             /  بةزبسضى بةشى ئاوازةكاُوف ذلىد / ةئمشاه ز بةزيَص 

  ئةٌداً                                                                  ئاوازةكاٌى باشزطاٌى/ئاوازً / ششيٍة عمي كا بةزيَص 

 ئةٌداً                                    بةزيَوةبةزى تةكٍةلؤجياى شاٌيازى/  ئةٌداشيازظبا عمي محصة /  بةزيَص 

 بسِيازدةز/  ئةٌداً         بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى باشزطاٌى   /  ئاوازى ثيَصلةوتوو. س /ه ذلىد شعباس فا بةزيَص 

 

 ليَرٌةى كازطيَسى و دازايى

 ضةزكك                               يَوةبةزى طصتى كازوبازى كازطيَسى و دازايى/بةزِد لي حطو وٍعوز  بةزيَص 

  ئةٌداً                                             ظ يةتى ضةزضاوةكاٌى وسكبةزيَوةبةزااً ذلىد جاضي  / صح بةزيَص 

 ئةٌداً                                             بةزيَوةبةزى ئاوازةكاٌى باشزطاٌىظديقة باغس عبد اهلل /  بةزيَص 

  ئةٌداً                                                           بةزيَوةبةزى ذويَسيازىا شسيف / شأمياُ عبد الس بةزيَص 

 ئةٌداً                                                                      زى ووزدبيٍىبةزيَوةبةضّاً عبد عاتي /  بةزيَص 

 ئةٌداً                                           كازوبازى كازطيَسى بةزِيَوةبةزى عبد احلطني ٌعىة فعين /   بةزيَص 
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 ئةٌداً                                                            بةزِيَوةبةزى ضاثلسدُوري /  عبد ا شحيدز زيا بةزيَص 

 ئةٌداً                                 بةزِيَوةبةزى بالَوكسدٌةوةو ثةيوةٌديةكاٌُداحطني عبد اهلل /    بةزيَص

  ئةٌداً                                                                     بةزِيَوةبةزى ياضايىخولة دليد حطني /  بةزيَص 

 بسِيازدةز/  ئةٌداً                            ئاوازةكاٌى باشزطاٌى/  ضةزككى تويَرةزاُ. جي / شابتّاه حطني زا بةزيَص 

 

  ٌاوةداٌةزليَرٌةى شيلسدٌةوةو بةز  

 ضةزكك                              تةكٍةلؤجياى شاٌيازيةكاُ فةزواٌطةى بةزِيَوةبةزى طصتىعىاد ٌاجي امحد /  بةزِيَص 

 ئةٌداً                                                              بةزِيَوةبةزى يةكةى شيلسدٌةوةى ئاوازأياد جواد حطَ /  بةزِيَص 

 ئةٌداً                  بةزِيَوةبةزايةى ئاوازةكاٌى باشزطاٌى      / ثيَصلةوتووتويَرةزاٌى . سٌدى امحد أوني /  بةزِيَص 
 ئةٌداً                                          ةلؤجياى شاٌيازىٍبةزيََوةبةزايةتى تةك/  ئةٌداشيازظبا عمي محصة /  بةزِيَص 

 ئةٌداً                            ةلؤجياى شاٌيازى    ى تةكٍبةزيََوةبةزايةت/   ئةٌداشيازشِسا ٌّاد عبد احملطَ/  بةزِيَص 

 ليَرٌةى وةشق ثيَلسدُ

 ضةزكك                                          بةزِيَوةبةزى ضةٌتةزى وةشق ثيَلسدُ و تويَريٍةوةى ئاوازياضني /   محدا بةزيَص 

 ئةٌداً               ضةٌتةزى وةشق ثيَلسدُ و تويَريٍةوةى ئاواز/  بةزيَوةبةزى ِوٌةزى ج.ية / ةتعمي عٍاد ع بةزِيَص 

 ئةٌداً                       ضةٌتةزى وةشق ثيَلسدُ و تويَريٍةوةى ئاوازى/  تيَبيٍةز. جوري/  وٍاز حطني عبد ا  بةزِيَص 

 ئةٌداً                                                                    بةزِيَوةبةزى ئاوازةكاٌى باشزطاٌىأمحد ظبيح عصيص /  بةزِيَص 
 

  ضةزثةزشتيازى ٌاوخؤيى

 بةزيَوةبةزى ئاوازى كةزكوكا بابا عاده ا ةشعدٌاُ ز 

 بةزيَوةبةزى ئاوازى ديالةجاضي ضعيد حطني ا  

 بةزيَوةبةزى ئاوازى  بةندااِسا شعبد السشاق  ت عبد الباض 

 بةزيَوةبةزى ئاوازى بابنوري ظبح ذلىد ا  عبد ا 

 بةزيَوةبةزى ئاوازى كةزبة أديب ذلىد عمي واجد ا  

 بةزيَوةبةزى ئاوازى واضتجاضي عبيد ضمىاُ ا  

 بةزيَوةبةزى ئاوازى ِةوليَسا  ضاوي عبداهلل ٌقيب   

 بةزيَوةبةزى ئاوازى ضميَىاٌىمشاه زكوف ذلىد ا  

 بةزيَوةبةزى ئاوازى دِؤكعبد الطتاز ذلىد عبداهلل ا  

 بةزيَوةبةزى ئاوازى ٌةجةففائق عصيص دليد ا  

 بةزيَوةبةزى ئاوازى غادضيةه عبد احلس عبد ا شفا 
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 بةزيَوةبةزى ئاوازى ووضةٌاية ا ةتواٌع حبموس ع 

 بةزيَوةبةزى ئاوازى شيقازعباس داود شاتي ا  

 بةزيَوةبةزى ئاوازى ويطاُخمف عمي أبٍية ا  

 بةزيَوةبةزى ئاوازى بةضساضمىاُ ا  صامحد عبد احلاف 
 

زِاثؤزل بؤ شواٌى كوزدى وةزطيَساُ وئاوادةكسدٌى   

                                      بةزثسضى بةشى باشزطاٌى/  ذلىد ظابس اووس 
 بيَطةزد ظابس عصيص/ زِيَلدطنت و ضاث كسدٌى زِاثؤزل 

 زِيَلدطنت و ضاث كسدٌى زِاثؤزل دخلواش ظابس عومساُ/ 

 ليَرٌةى ووزدبيٍى ثيَوةزى بالَوكسدٌةوة

 ضعاد بلس فقى / بةزثسضى بةشى بالَوكسدٌةوة 

 ةٌدىضةزثةزشتيازاٌى ٌاو

 دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُذلىد ظابس أووس ا  

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌده ذلىد ا شعباس فا 

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌدٌدى امحد أوني ا  

 ئاوازى ٌاوةٌددةشطاى  -وري نموًا حٍاُ عبد  

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌدي ا شابتّاه حطني زا 

  دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌدامحد ظبيح عصيص ا  

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌديوضف عيطى عمي ا  

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌدٌّمة ذلىد زشيد ا  

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌد -شيٍب ضفاح عبد 

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌد-ملى حتطني كاون  

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌدً ا ششيٍة عمي كا 

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌدٌوز بدزي محيد ا  

 دةشطاى ئاوازى ٌاوةٌدي ِصاً غاضي ا طِي 
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 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى كةزكوكا  عىاز محد فوشي 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى ديالة- امحد إبساِيي عمي 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى بةندا -  داود ضمىاُ شيداُ 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى بةنداا  جاضي شنري عبد الطادة 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى بةندا -  ظالح وّدي ضسِيد 
 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى بابنا  عقين ظادق ِادي 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى كةزبة ا  عمي ظاحب وّدي 

 ةزايةتى ئاوازى واضتبةزِيَوةبكصاط ا  يوضر عدٌاُ 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى ِةوليَس  -دة  فدس الديَ زضوهرو 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى ضميَىاٌىٌياش مجاه عمي ا  

                          بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى دِؤك -كيلَ مجين إضخاق  

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى ٌةجةفحطني جباز عبد ا  

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى غادضيةا  محيد عحىي حيدز

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى ووضةٌاا   جواد كسيي ضّس 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى شي غاز-محودي  شً ذلىد  

 ويطاُبةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى ا  رلمغ زلي عبود 

 بةزِيَوةبةزايةتى ئاوازى بةظساا  فيعن حطني شوشي الدزاجي 

 

 

 

 

 

 

 

 ليَرٌةى كازى وةيداٌى لةثازيَصطاكاُ
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 ثيَصةنى 

ْاضيَتة ريَشتؤَاسنشدٕ وةى ت ية دةصطانإ  نةضاالَنى يةنة طةسؤنةنإ يا فشؤشياسة طةسؤنةنإ ئةرَاس دةنشيَت ية ضاالَنية ئابووسيةنإ نة ئةجناّ دةدسيَ
بةمتةْذيةناْى تانو ئيظتا بريو بؤ ضوْى تايباسة سيَهٓةخشاو وة ثيَواْةى قة ٖةسضةْذة ثيَٓاطةى ئابووسى هٔ يةئابووسى سيَهٓةخشاو.بةشيَ ضاالنى ئابووسى

 بةنشداسيَهى طشْط ئةرَاس دةنشيَت.جياواصى ية ٖةَوو ئابووسيةناْى ْصتيُاْى دا ٖةية,بةالَّ يةطةٍَ ئةوةشذا باسودؤخ و ثيَصدظتٓى ئاَاسةناْى ئةّ نةستة 
ي يةّ بةشةى ضاالَنى ئابووسى وة نواييتى و تةوانةسى رَيَشياسى ْةتةوةي يةبةس ئةوةى ئةّ ٖةويَة ياسَةتيذةسة بؤ باشرتنشدْى نواييتى ئاَاسةناْى ناسنشدٕ

وة ٖةسوةٖا فشؤشياسة طةسؤنةنإ ,صياتشبؤ داٖاتىثةيذانشدْى وى ناسخؤى بؤ ثةيذانشدْى ٖةيَى تاصة ؤىلسِٖةيَذةطتىَ بةية, وة ئيُشؤ ئابووسى سيَهدشاو
, باصسطاْى ,خضَةتطوصاسى ئةواْة صؤستشئ اليةٕ بووٕ  )ايتكًيذى( وةى نصتوناٍَباوتةناْى ئابووسى نةسية دةبيَتة ٖؤيةنى نةَهشدْةوةى بيَهاسى و ٖةراسى.

هو تةْٗا ْةخشاوةدا يةبةسئةوةى  ناسنشدٕ يةّ نةستاْةدا ٖيض ثيَويظتيةنى بة ييَٗاتووى و ٖوْةسى ْةبووة, بةيَ    سيَو خؤطشتٓى نشيَهاسإ يةّ نةستةية بؤ
ى نةّ و ناسى طادة ٖةبووة, ٖةس بؤية تواْشاوة ٖةىل ناس يةّ نةستةدا ثةيذاببيَت بة نةَرتئ تيَضوو بةساووسد يةطةٍَ تيَضووى ٖةىل ثيَويظتى بة طةسَايةن

ةّ نةي وةيةبةسطشْطى   صؤسيإ ية ْاو َاالَٕ ئةّ ناسة ئةجناّ دةدسيَت.نةاحلشفية(  ) دةطتيةنإناسدا يةنةستى ثيصةطاصى و بة تايبةتى ثيصةطاصية 
ةسؤنةنإ  طثيَوى  يةنةوسِوجناَذاْى بةئة ضاالنيةدا بةدةطت ديَت بؤية دةصطاى ئاَاسى ْاوةْذى عيَشام و دةطتةى ئاَاسى ٖةسيَِ وة بؤ يةنةّ جاس ٖةيَظإ

يَشياسى ْةتةوةيى وة ئةرَاس طةسؤنةنإ بؤ َةبةطتى رَ فشؤشياسة  ئاَاجنةنةى ثةيذانشدْى ْيصاْذةسة ئاَاسييةناْة ية ضاالَنى بةثىَ ى بةسْاَةيةى نة
)ضاالنى  ضاالنياْة دةطشيَتةوة ئةّ ثيَوة وسِو وة ئةّ ( ISIC-Rve.4) ضواسةّ انهشاوى ة ثىَ ى سيَبةسى ضاالنى ئابووسى ثنشدْى رَاسة ثيَواْةييةنإ ب

نةطى  االنى ويَٓةطشتٔ,ضاالنى خضَةتطوصاسيةناْى,ضاالنى طواطتٓةوةى طةس صةوى,ضيةنإداسايقةوايَةباصسطاْى ,ضاالنى ضيَصداْة,ضاالنى ناسنشدٕ بة
ثيَصهةط  نشدْى دةسةجناَى شحائَ بةخؤ دةطتةى ئاَاسى ٖةسيَِ وية دةصطاى ئاَاسى ْاوةْذ وة ية بةس ئةو طشْطيةى نة بة دةطظت ديَت يةّ ضاالَنيةدا بؤ تش(

 ٖيواداسئ نةطوودَةْذبيَت بؤاليةْةناْى ثةيوةْذيذاس. ...ثيَوة وئةّ سِو
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 2015ثيَوى يةنة طةسؤنةنإ بؤ طايَى وئاَاجنى سِو .1

 

  ناسنشدوو,رَااسةى  داَاةصساوةناْى   ْيصاْذةسةنإ بة طصتى ية ضاالنى فشؤشياسة طةسؤنةنإ بةثىَ ى جؤسى ضاالنى وةى )رَااسةى دةطتةبةسنشدْى
باصسطاْى بةدةطات ٖاتوو,ثيَذاويظاتية كاةنى وخضَةتطوصاسيةنإ....ٖتذ(ياة ْيصااْذةسة       ى,نشى,فشؤشتٓةنإ,ضاالنفشؤشياسة طةسؤنةنإ

 ْى جىَ بةجىَ نشدْى ئةّ ضاالنيةو داْاْى طياطةتى ثيَويظت بؤ ثيصدظتٓى.ثيَويظتيةنإ بؤ ٖةيظةْطاْذ
 

  ٕدةسةجنااَى ْااوخؤيى   )داواناسيةنإ و ثيَذاويظتيةناْى ئاَادةنشدْى ْيصاْذةسةناْى رَيَشيااسى ْةتاةوةيى   بةثيَى دةطتةبةسنشدْى صاْياسيةنا
 )َيضاْياااةى نةسةطتةيى,خصاااتةناْى ثيصااااْذساو وةى ,خصاااتةناْى ثايجصاااتريطصاااتى,نؤى دسوطااات باااووى طاااةسَاية ى ْاااةطؤسى جيَط

 بةناسٖاتوو,خصتةناْى بة ناسٖيَٓةسى بةسٖةّ(.و

 -ثيَو:وطصتطريى سِو .2
الح ثيَوة ٖةَوو ثاسيَضطاناْى عيَشاقى )بةشاسْصني و طوْذْصني(ية عيَشام و ٖةسيَُى نوسدطتاْى طشتؤتةوة جطة ية ثاسيَضطاناْى )ئاةْباس و ظا  وئةّ سِو

,)ضااالنى  (ISIC-Rve.4)  ى بؤ ثاؤيني نشدْاى ضااالنى ئاابووسى    ْطةسةنييةنا ى( بؤ يةنة طةسؤنةنإ وة ية طةس ئاطتى ثظجؤسيةايذئ و ْيٓو
,ضااالنى ويَٓاةطشتٓى   ووشهاْىداسايى,ضاالنى طواطاتٓةوةى ناةٍ و ثاةٍ ياة سيَطاةى      قةوايةى يَصداْة,ضاالنى بةناسنشدْى باصسطاْى,ضاالنى ض

 اسى نةطى تش(.فؤتؤطشاف,ضاالنى خضَةتطوص
 -تاقى نشدْةوةى ثيَض وةخت: .3

 (51) ىٖةيبزاسدْوة ئةوةط بة (5102\2\8دةطت نشا بة جىَ بةجيَهشدْى ناسى َةيذاْى ية سيَطةى تاقى نشدْةوةى فؤسَى طةسةتايى ية سيَهةوتى )
بةغذا ياة قاةصاى )ناةسخ و سةظاافة( وة تاواْشا       طةسؤنةنإ نة دابةشهشابووٕ بةطةس شويَٓةناْى جياواصدا يةيةنة يتٓى بؤ بةطةسنشدْةوة ياخود د

 تاقى نشدْةوةى ثيَض وةخت بةسدةطتةبووٕ.ؤساْهاسى ية فؤسَةنة بهشيَت بة ثيَي تيَبيٓيةناْى نةيةط

 -ٖةيَبزاسدْى تيُى ناس: .4

جةخت يةطةس ئةو طشوشتى ناسةنة,وة صياتش ثيَوة دةطت ْيصإ بهشيَت بة ثىَ ى ئةّ ثيَوةساْةى نة ثةيوةطت بووٕ بةوتواْشا ضةْذ ناسَةْذيَو بؤ ئةّ سِو
 ٕ وة ٖةسوةٖا ئاَادةيى صاْظتيإ تيا ٖةبيَت بؤ ديَٓيايى ية صاْظتى ناسةنة بؤئةوةى بة باشرتئ شيَوة ئةجناّ بذسيَت.بووشاسةصاو ثظجؤسنةطاْة نشا نة

 -:سِاٖيَٓاْى تيُى ناسنشدٕ. 5   
ثيَوة نة بة شايَوةيةى ٖاةَوو شاتيَو ئاَاادةنشابوو ياة ثيَٓاطاةو ئاَااجنى        وصت بةشذاسبواْى ئةّ سِوبةثىَ ى بةسْاَةيةنى ئاَادةنشاو بؤ سِاٖيَٓاْى ط

سِاٖيَٓاإ باؤ    ( خوىل2دسيَزى بؤ ٖةَوو بشِطةناْى فؤسَةنة.ية سيَطةى نشدْةوةى)بة يةنة طةسؤنةنإ,وة ٖةسوةٖا يةطةٍَ دابني نشدْى باطيَو ىثيَووووسِ
ةساْى َةيذاْى وة خوىل يةناةّ ئاةجناّ دسا ياة ثاسيَضطااى ْةجةف,ياة طاةْتةسى َةشال و ِساٖيَٓااْى ئاَااسى وة باؤ           طةسثةسشتياسى ْاوةْذى و تويَز

بؤ ثاسيَضطاناْى ْاوةْذ,وة خوىل دووةّ ئةجناّ دسا ية ثاسيَضطاى )بةطشة(ية طةْتةسى َةشل و سِاٖيَٓاْى ئاَااسى   (2165\3\67-66) (سؤرية2َاوةى)
بؤ ثاسيَضطاناْى خواسوو,ئةّ خوالْة بؤ بةٖيَضنشدٕ و ضاالنرتنشدٕ بووة باؤ طةسثةسشاتياساْى ْااوخؤيى و     (2165\3\24 -23سؤرية ) (2بؤ َاوةى )

 -21) سؤرياة  (3) باؤ َااوةى   طةسثةسشتياساْى ْاوةْذى و تويَزةساْى َةياذاْى باؤ ئاَادةنشدْياإ باؤ خاوٍ و ِساٖيَٓااْى ياة ثاسيَضطااى )بةطاشة(,         
ياة   (3سيَضطاناْى عيَشام جطة ية ٖةسيَُى نوسدطتإ نة تواْشا خوييَهى تش ئةجناّ بذسيَت ية ٖةسيَُى نوسدطتإ بؤ َاوةى )بؤ ٖةَوو ثا (2164\5\22

 .2165ثيَوة دواخشا بؤ طايَى وبةالَّ يةبةس باسودؤخى ئةَٓى عيَشام ئةجناَذاْى ئةّ سِو(. 2164\ 5\ 22 -27)
 .ى َةيذاْى و بةٖةْذ ٖةيطشتٓىباسودؤخ و ثيَصٗاتةناْوةطتإ يةطةس ئةجناَذسا بؤ  بةشذاسبوإسِاٖيَٓاْى َةيذاْى بؤ  جيَبةجيَهشدْى*     

 تيَبيٓيةنإ نةثةيوةطنت بةفؤسّ و سِيَُٓاييةنإ.        
   يةسؤرى دووةَى خويةنة تاقى نشدْةوة يةطةس فؤسَةنة ئةجناَذسا.*

وة ةثيَصيإ ٖاتبو س تىَ بيٓى و طشفتةناْى بةشذاسبواْى خويةنة نشا نةية َةيذإبريو سِاطؤسيٓةوة يةطة يةَى خويةنة طفتطؤو *يةسؤرى طىَ
 داْاْى ضاسةطةس بؤ ئةّ طشفتاْة.
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 -ثيَو:وضواسضيَوةى سِو  6.
جىَ بة جاىَ بهشيَات وة    اليةٕ ئاَاسى ثاسيَضطانإثاسيَضطاناْى عيَشام و ٖةسيَِ يةتواْشا ئةرَاسى ٖةَوو باصاسةناْى تايبةت بة يةنة طةسؤنةنإ ية ٖةَوو 

وة  (ISIC-Rve.4) -انهشاوى ضاواسةّ( ثا نؤبهشيَتةوة وةى ية ضاالنى ئابووسى )سيَبةسى ثؤييٓى ثيصةطاصى ْيَو دةويةتى يةندشاو بؤ ضاالنى ئابووسى 
 ية سؤرى طةسداْةنة وةى دياسنشاوة ية ناسْاَةى سِانيَصاْى طاَجًةنة.بهشيَت ئاَاسى  رَاسةى يةنة طةسؤنةنإ 

 -ناسْاَةى ٖةيَبزاسدْى سانيَصاْى منووْةنإ: -7   

 ثيَوة ٖةَوو باصاسةناْى تايبةت بةيةنةطةسؤنةنإ يةٖةَوو ثاسيَضطاناْى عيَشام و ٖةسيَُى نوسدطتإ ية خؤوة طشتباوو  وئةّ سِو-:نؤَةيَةى ئاَاْخ
اسةنإ باة شايَوةيةنى َةصْاذةنشاو ئاةجناّ باذسيَت ياة الياةٕ        ٖةرَاسى يةنةطةسؤنةنإ ية ْاو باص ( باصاسبوو,وة دواتش تواْشا772نةرَاسةيإ )

دووسخظااتٓةوةى ثاسيَضطاناااْى    ( يةنةطااةسؤى.وة دواى38672ثاسيَضطانااإ نةَةصْااذةنشاوة بااة )  تويَاازةساْى َةيذاْيااةوة يااةئاَاسى   
  ( يةنةى طةسؤى بوو.37619)ْيٓوى,ئةْباس,ظالح ايذئ( ية بةس ٖؤناسى ئاطايض,قةباسةى نؤَةيةنة)

  ثيَصبيٓى نشاوة نة طصت باصاسةناْى ٖاوشيَوة وةى جؤسى فشؤشياسة طةسؤنةنإ تواْشا نة بةثصت بةطنت -:منووْةو جؤسى منووْةقةباسةى
( 600( فشؤشياسى طةسؤى بؤ ٖةس ثاسيَضطايةى جطة ية بةغذا نة )200% بهشيَت ية نؤى فشؤشياسة طةسؤنةنإ ية عيَشام بة )5ٖةيَبزاسدْى 

 ؤى بووة.فشؤشياسى طةس

  ٖاتووةيةخواسةوة ضيٓةناْى دوو قؤْاغى نة دابةط بووة بةطةس ثاسيَضطانإ وةى  منووْةىبةثصت بةطنت بة -: بووْى و دابةطمنووْةجؤسى :-  

دساوة ية ئةّ طاَجًةٖيَصوداْة بةشيَوةيةنى ٖةسِةَةنى )عصوائى( ٖةيَبزيَش-ةنإ (:وٖيَصو –ٖةيَبزاسدْى يةنةناْى طةسةتايى ) قؤْاغى يةنةّ -
طشيَتةوة ,وة ب( باصاس ٖةيَبزيَشدسابوو نةوا ئةرَاسنشاوة نة ية ٖةس باصاسيَو ٖيَصووةى 7باصاسةنإ بة سيَطةى)نض(,بؤ ٖةسثاسيَضطايةى )

 .تاصةنشاوةتةوة بؤ ئةوةى ئاَادةبهشيَت بؤ قؤْاغى داٖاتوو

 دةتواْشىَ حيظابى سيَهدشاو منووْةىبةثصت بةطنت بة-: (باصاسةنإفشؤشياسة طةسؤنةنإ ية  -ٖةيَبزاسدْى يةنةناْى نؤتايى) قؤْاغى دووةّ -
ٖةيَبزاسدْى فشؤشياسة طةسؤنةنإ بة ٖاتٓة طةسى بة دواتش دةطت دةنشيَتت بة ثىَ ى ضواسضيَوةى ٖةبوو وة)املذى( بؤ ٖةس باصاسيَو بهشيَ ْيَوإ
 )املذى( ية اليةٕ تويَزةساْى ناسى َةيذاْى.ْيَوإ

 -: ْةوةى صاْياسيةنإقؤْاغى نؤنشد .8

اليةٕ تويَزةساْى َةيذاْيةوة ئةجناَذساوة نة شاسةصاييةنى تةواويإ ٖةبووة يةّ بواسةدا,وة بؤ ئةّ ئةسنة ية -: سيَهدظتٓى ناسى َةيذاْى  1.8
راْة ٖةس تويَزةسيَو شةط فؤسّ تةواو ٖةسثاسيَضطايةى يةى تويَزةس داْشابوو جطة ية ثاسيَضطاى بةغذا نةطىَ تويَزةسى بؤ داْشابوو نة ثيَويظت بوو سؤ

بةالَّ ،(بةسيَوةبةسى ئاَاسى ثاسيَضطانةبوو)وبة دواداضووْى ناسةنةى دةنشد وة ية ٖةس ثاسيَضطايةى طةس ثةسشتياسيَهى ْاوخؤيى طةسثةسشتى ,بهات 
ْاوةْذى ية دةدا,وة ٖةسوةٖا طةسثةسشتياسى ْاوخؤى ئةجناّ طةسثةسشتياسى ناسى  ية ٖةسيَِ بؤ ئةّ ناسة بةسثشطى بةشى باصسطاْى ثاسيَضطانة

 .طاى ئاَاسى ْاوةْذو دةطتةى ئاَاس طةسثةسشتى طصتى ئةّ سِووثيَوةيإ دةنشددةص

 (.12/5/2015  -12/4/2015) ية سيَهةوت سؤرى خاياْذ (30) نؤنشدْةوةى صاْياسيةناْىيةناسى َةيذاْى  -: ثيَووَاوةى سِو 2.8

نؤنشدْةوةى صاْياسيةنإ بة شيَوةيةنى سِاطتةوخؤ يةطةٍَ خاوةٕ يةنة طةسؤنةنة ياخود يةطةٍَ َْويَٓةسةنةى  -:يةنإشيَوةى نؤنشدْةوةى صاْياس 3.8
  ئةجناَذساوة .

ة بة طةسثةسشتياساْى ْاوةْذى, وة ٖةسناتيَو ٖةيَةيةى ي طجيَشدسابووسِووثيَوةنة ناسى ووسدبيٓى َةيذاْى ية َاوةى ناسى  -: ووسدبيٓى َةيذاْى 4.8
  .فؤسَةنإ بة دى بهشاية جاسيَهى تش بؤ َةيذإ دةطةسيَٓشايةوة بؤضانهشدْةوةى ٖةيَةنإ

 -: قؤْاغى ئاَادة طاصى صاْياسيةنإ.  9

ٕ بة ْاسدْى فؤسَةنإ بؤ دةصطاى اٖةيَذةطتةنإ ية دواى تةواونشدْى ناسى َةيذاْى,بةسيَوةبةسايةتى ئاَاس -:ئاَادة طاصى ْووطيٓطةيى 1.9 
بةسيَوةسايةتى ئاَاسى باصسطاْى نة فةسَاْبةساْى ئةّ بةسيَوةبةسايةتية جاسيَهى تش ووسدبيٓى صاْياسية طةسةنيةناْى \ى ْاوةْذى عيَشاقى فيذساٍ ئاَاس

اْى دةسنشاو بهشاية ثةيوةْذى يةطةٍَ تويَزةسى َةيذسنشدٕ وة ٖةسناتىَ ٖةيةيةى بة ديدةنشدٕ و ْاسدْى بؤ قؤْاغى تؤَافؤسَةنإ دةنةْةوة بؤ ئاَا
  ثشطياسى ىلَ دةنشا بؤ ضاسةطةسنشدْى, تانو تؤَاس بهشيَت ية بةشى نؤَجيوتةس.

ووسدبيٓى و ئيٓحا دساوةتة بةشى بؤ بةشى باصسطاْى  \بؤ دةطتةى ئاَاسدةطةسِيَتةوةبةالَّ ية ٖةسيَِ ٖةَوو فؤسَى تةواونشاو ية ثاسيَضطاناْى ٖةسيَِ 
 . اسنشدْىو تؤَنؤد داْإ تؤَاس ية دةطتة بؤ 
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فؤسَةنإ ئيٓحا دةدسيَتة بةشى تؤَاسى ئةييهرتؤْى ية  نؤدنشدْىدواى تةواونشدْى ناسى ووسدبيٓى و ية -:ئاَادةطاصى بةشى ئةييهرتؤْى 2.9
وى ثيَض وةخت بهشيَت بة ثيَى بةسْاَةى ئاَادةنشاتؤَاس بهشيَت بةسيَوةبةسايةتى طصتى تةنٓةيؤجياى صاْياسى ية دةصطاى ئاَاسى ْاوةْذ بؤ ئةوةى 

cspro).)ثانهشدْةوصةو تؤَاسى فؤسَةنإ ئيٓحا داتانةى سِةواْةى دةصطاى يةدةطتةى ئاَاس ٖةيَذةطنت بة نؤد داْإيَِ بةشى تؤَاسوٖةسبةالّ ية
 هشاوى طةسةوة.ئاَاسى ْاوةْذى عيَشاقى دةنشيَت بؤ ٖةَإ ناسى ئاَارة ثيََ

 شيَوةى ويَٓةوطوجناْذْى صاْياسيةنإسدبيٓى طةسةتايى و ديَٓيابووٕ يةساطتيةنةى يةدواى ووية -ى:سيَهدظتٓى دةسئةجناَةنإ و بالَونشدْةوة  3.9

 خصتةناْى تش دواتش دةسٖيَٓاْى خصتةناْى نؤتايى و ئاَادةنشدْى سِاثؤست . بؤ ٖةسخصتةيةى و وة ثةيوةْذى يةطةٍَ
 -: ثيَٓاطةو ضةَهةنإ. 11

ضاالنية ية  يةْافةسَى ورينةَيَو جيَطرية( وةَةبةطت يةّ صاساوةية ٖةَوو يةنة طةسؤنةناْى )ْاجيَط  -: يةنةى ئابووسى)يةنةى طةسؤى(       
ٖةرَاس ية باصاسةنإ نة ى, ضاالنى داسايى و خضَةتطوصاسى نةط ووشهاْى سيَطةىطةسؤى ,طواطتٓةوةى نةٍ وثةٍ ية )باصسطاْيةنإ ,ضاالنى ضيَصداْةى

 نشابووٕ ية طةس رَيَشى .ْة

  -: ISIC4)) ةنإيثؤييٓى ثيصةطاصى ْيَودةويةتى يةندشاو ية ضاالنية ئابووسي   

نؤ نشدْةوةو ئةو ثؤييٓة طةسضاوة ْيَودةويةتياْةية نة ناسدةنات بؤ ثةيذانشدْى نؤَةييَو ية طشوثاتى ضاالنيةنإ نة ئةتواْيَت بة ناسبٗيَٓشيَت بؤ     
                 .         بة ثىَ ى ثيَٓاطةى رَيَشياسى ْةتةوةيىشيهشدْةوةى ئاَاسةنإ بة ثىَ ى ئةو ضاالنيةو 

يةنةية وةى خاوةٕ ٖيض َووضةو نشىَ وةسْاطشٕ بةساَبةس ناسنشدْيإ يةّ يةنة طةسؤناْة, ية ْيَشو َىَ نة ئةو نةطاْةى نة ناسدةنةٕ يةّ -:ناسَةْذإ  
جؤسى ية بةبىَ سةضاونشدٕ اْةٕ نة َووضةو نشىَ وةسدةطشٕ بةساَبةس ناسنشدْيإناس,وة ئةواْةى ناسبؤحظابى تايبةتى خؤيإ دةنةٕ,ياخود ئةو

                          ( طايَة((.14-6نة تةَةْيإ ية ) َةبةطت ية ْةوجةواْإ)) وة ية ْيَواْياْذا ْةوجةواْإ دةطشيَتةوة.دةطت ٖيَٓاْى َووضةو نشيَهاْيإبة

واتة بة نوسدى ٖةطبةيةنى  (Statistical Package For Social Science) ئةّ ووشةاْةيةنوستهشاوةى  -: SPSSبةسْاَةى     
ىَ بة جىَ دةنشيَت صؤس ناسى ئاَاسى يةطةس ج ئاَاسى صاْياسى نؤَةاليةتى ية وة ئةّ بةسْاَةية بةناسديَت بؤ تؤَاسنشدْى داتاناْى جؤساو جؤس وة

اسى نة فةسَإ و ششيتى ييظتةنإ و ضواسطؤشةى طفتطؤ بةناسدئَ,وة ئةّ بةسْاَة ئاَاسية وةٖةسوةٖا دةسٖيَٓاْى ويَٓةى صاْياسيةناْى ئاَ
 (. Microsoft windows) يةطةٍَ بةسْاَةى بةناسبةسى ْاطشاو بةسٖةَةناْى دةسضووى طةييَو صؤسة نة سيَهٔ

 ريٓطاةى ثاةيشِةوى   ئاَاس ناسدةنات ياة ئةّ بةسْاَةية تايبةتة بة  - : CSPRO (Census and Surveys Processing )بةسْاَةى  

Microsoft Windows ،ْئاةّ   ىشا باوةصاْياسياةناْى ثيَويظت,  سى دةسٖيَٓااْى ى صاْياسيةناْى ئاَاسى وة ضاسةطاة نة سيَطةدةدات بة تؤَاسنشد
 بة جىَ نشدْى ناسى ئاَاسدا. طيَشِاْةوةى َاْذوبوْيَهى صؤسو طيَشِاْةوةى ناتيَهى صؤس ية جىَٖاوناسة يةة نةياْيْيئةّ ْةسّ وبةسْاَةية 

ناسى ,يةّ يةنة طةسؤنةى ئيَظتاى نةبةَةبةطتى ٖةَوو ئةو طورَة ثاسةية نة بة ناسى ٖيَٓاوة -:بةٖاى طةسَاية داساييةناْى وةبةسٖيَٓةسى ئيَظتا     
 .جىَ دةٖيًَذسيَت تاٍبة ى بة)تعشيف(دةٖيَٓىَ بؤ ضاالنيةناْى وة ئةبيَت بةٖانةى بة ٖةصاسديٓاس بٓوطشىَ,بةالَّ تةْٗا ية ناتى فشؤشتٓ

 .ناسنشدوو وة بة ثىَ ى سةطةص فشؤشياسةناْىثاسةى ْةختيٓة و بةخصيٓى كةنى ثيَذساو بؤثيَو ديَت ية -:َووضةو بةخصيٓى كةنى ثيَذساو   

 اخود شاسةواْى يا ٖةس اليةْيَهى تش.خاوةٕ يةنة طةسؤنةنة دةيذات جا بؤ نةستى تايبةت بيَت يبةٖاى ئةو نشىَ ية نة  -:نشىَ ى ثيَذساو    

  .خاوةٕ يةنةى طةسؤى دةيذات بؤ نةطاْى تش بىَ بةساَبةسنة ياسى و ياسَةتيذإ دةطشيَتةوةخصني ودبةٖاى بة -ثيَذساو : نؤَةنىبةخصني و 

 .دةدسيَتة شاسةواْى ياخود ٖةس اليةْيَهى تشبةٖاى ئةو طضاياْةية نة -:طضانإ    

نؤى فشؤششاوةنإ =بةٖاى ) بةٖاى ئةو داٖاتاْةية نة بة دةطت ديَت ية نؤى فشؤششاوةنإ  -:َةبةطتى فشؤشنت ةباوةناْى ناالَنإ بةٖاى طصتى و فشؤشش
ى نةسطتةى فشؤششاو نة جاسيَهى تش دةطةسيَٓيٓةوة بؤ خاوةٕ يةنةاوةنإ( ياْى طةسِ فشؤششاوة -ائةو نةسطتاْةى نة فشؤششاوة يةّ َاوةيةد و يا ئةوناالَو

 ية ية )تيَضووْى نةسطتة+قاصاْخ(.بشيتفشؤششاوةنإ  طةسؤنةنة,بةٖاى نةسطتة

َاوةى ة طةسؤنةنة بؤ َةبةطتى فشؤشنت يةاليةٕ خاوةٕ يةناو يةبشيتية ية تيَضووى نةسةطتةى نشِ -َةبةطتى فشؤشنت:ةتيَضووى نةسةطتةى فشؤششاو ب
 .اييةنةىةممعسةطتةنة بهات + تيَضووةناْى طواطتٓةوةو نة هشدْىدسوطتبةبىَ ئةوةى ٖيض طؤساْهاسيةى ية َاْطيَهذا
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 .بةٖاى نشِاوةنإ بؤ َةبةطتى فشؤشنت -بشيتية ية نؤى فشؤششاوةنإ بؤ َةبةطتى فشؤشنت  -:ضاالنى باصسطاْى داٖاتى

يةنة طةسؤنةنإ يةضاالنى شدْى نناسئةجناَى بةدةطت ٖاتووة ية ىو داٖات بشيتية يةو بةٖا -: ضاالنى باصسطاْىى ضاالنيةناْى تشجطة يةداٖات
نإ خضَةتطوصاسية,شةسبةت دسوطت نشدْىطةمنةشاَى, ,فةالفٌ ,ْؤناوتوسشى,دسوطت نشدْى َاطت,دسوطتهشدْى ْة ومنوبؤ ٗيَٓإ )بةسٖةَ

 ٖيرت( ية َاوةى َاْطيَهذا.  اىل و....وةى,بؤياغى ثيَالَو,حةمم

 .وةى ية خواسةوة ٖاتووة فؤسَةنة ثيَو ديَت ية طىَ بةط -: ْاوةسؤنى فؤسّ. 11

طوْذ,شاةقاّ ياا ناؤالَٕ     ْاوى ثاسيَضطا,قةصا,ْاحية,طةسةى يا) صاْياسيةنإ ثيَو ديَت ية صجنريةى فؤسّ,شويَٓى يةنة طةسؤنةنةثيَٓاطةو -: بةشى يةنةّ
 ‘ سشؤطااااتةنةسةطااااتةى طة,رَاااااسةى بًؤى,ريٓطااااة(, ْاااااوى خاااااوةٕ يةنةطةسؤنةنة,سةطةص,ئاطااااتى خويَٓااااذٕ,جؤسى يةنااااة طةسؤنةنة) 

(,ضااااالنى طةسةنى,ضااااالنى الوةنى,طاااايَى دةطاااجيَهى نااااسنشدٕ, طاااةسَايةى ,ئوتوَبيٌَ,ثايظاااهيٌ,يا َؤتؤسطهيٌنةثششو,طةسؤى,وعةسةباْة,ن
 بةناسٖاتوو,صاْياسى ية طةسبةناسٖيَٓاْى َوبايٌ,جؤسى نةسةطتةى فشؤششاو.

 .يةنة طةسؤنةنة طةس خاوةٕ صاْياسى ية -: بةشى دووةّ

ثىَ ى سةطةص)ْيَش,َىَ,ْةوجةواْإ(,نشيَى و بةخصيٓى كةنى,تيَهشاى فشؤشياسةنإ بة, بواسى ناسنشدْى فشؤشياسة طةسِؤنةنإرَاسةى  -:ّبةشى طىَ ية
 ٖاى ثيَذاويظيت كةنى ياخود نةسةطتةى َاْطاْة,تيَهشاى بةٖاى,تيَهشاى رَاسةى سؤرةناْى ناس يةٖةفتةيةى,تيَهشاى بةناتزَيَشةناْى ناسى سؤراْة

 .َاْطاْة ىثيَذاويظتية خضَةتطوصاسيةناْى َاْطاْة, تيَهشاى بةٖاى خةسجي تشى َاْطاْةو تيَهشاى بةٖاى داٖات

 -:سيَزةى وةالَذةس. 12

ٔ يةّ شذاسبْةتواْشا ئةّ ثاسيَضطاياْة بة دؤخى ئاطايصى ووالَتطةس ئاطتى عيَشام وة ية بةس باسو( يةنةى طةسؤى ية 4000قةباسةى طاَبًى طصتى دةناتة)
 (200) دواى دووسخظتٓةوةى ئةّ ثاسيَضطاياْة نة بؤ ٖةس ثاسيَضطايةىية (3400بؤية قةباسةى طاَبًةنة بووبة)ثيَوة )ْيٓوى,ئةْباس,ظالح ايذئ( وسو

يةنة طةسؤى  (3387يةنةى طةسؤى بوو,رَاسةى يةنة طةسؤنةناْى وةالََذةس)600 قةباسةى طاَبًةنة يةنةى طةسؤى داْشابوو جطة يةثاسيَضطاى بة غذا نة
 ئةرَاسدةنشيَت. % 99.6وةالََذةس, سيَزةىبووٕ نةبة

 طشْطرتئ ْيصاْذةسة طةسةنيةنإنوستةيةى ية. 13
 فؤسَةنة   بةشى يةنةّ ية     

 .رَاسةى يةنة طةسؤنةنإ  1. 13

بةسنةوتووة % 39.1ا ثاسيَضطاى بةغذا سيَزةى وة يةّ رَاسةيةد( 1 خصتةى رَاسة( يةنة 37619نةستى تايبةتى دةناتة رَاسةى يةنة طةسؤنةنإ ية
طةس ئاطتى عيَشام بشِواْة شيَوةى بةسنةوتووة يةتةواوى يةنة طةسؤنةنإ ية%   7.6بةسنةوتووة وة ٖةسيَُى نوسدطتإ %  20.6وة ثاسيَضطاى بةطشة

 .)1(رَاسة 

 % ثىَ ى ثاسيَضطابة ةنإطةسؤن سيَزةى رَاسةى يةنة (1) شيَوةى
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  انى طةسةنى ضايَ   2. 13 

يةنةّ طيَ طتى عيَشام طةسضاوةيإ طشتووة يةطةس ئانؤى ضاالنية طةسةنيةنإ يةية %78 نة صياتشية( 3خصتةى رَاسة )نةوت سدةسئةجناَةنإ دة
وة ، و توتٔ بؤ بةسٖةَةناْى خواسدةَةْى وخواسدْةوة(هشاوبةش بةط)و بؤ باصسطاْى تاى% (29.9% ، 15.6% ، 33.5)  بة سيَزةىضايهيةنإ 

هشاو( بؤ نةسطتةى جؤساو بةش جاْتا,وة ٖةسوةٖا ضاالنى باصسطاْى تاى )بةط،و بةسط,جٌ ٓشاوةنإ ضؤ هشاو(ببةش ٖةسوةٖا ضاالنى باصسطاْى تاى )بةط
وة سيَزةى صياتش ية ( ى ثاسةو خواسدْةوةى تاصةو ,ضايةو,ْوطيٓطةناْى طؤسيٓةوة شةسبةتفشؤشتٓى (ضاالنيةناْى تؤَاسنشاو ية  نةضىيةى.دواى جؤسى تش ية

 .بةسنةوتوة ية سيَزةى ئةوةى َاوةتةوة ية ضاالنيةناْى تش ية عيَشام% 6

 طىَ ضاالنى يةنةّتايبةتى ية نإ صؤس ْضيهٔ ية يةى صؤسيٓةى ضاالنيةنإ بؤ صؤسيٓةى ثاسيَضطانإ و بةتى ثاسيَضطانإ دةسنةوتووة سيَزةطةس ئاطبةالَّ ية
( جطة ية ضةْذ ثاسيَضطايةى بة شيَوةيةنى بةسضاو ضةْذ ضاالنيةنى تيادا تؤَاسنشاوة وةى 2نةوتووة وةى نة دياسى نشاوة ية ويَٓةى )صؤستشئ سيَزةى بةسنة

ٖةْذىَ ة توتٓيةنإ نة سيَزةنةيإ ْضيو دةبيَتةوة بؤ ْيوة وة بؤ هشاو( بؤ بةسٖةَةناْى خواسدةَةْى و خواسدْةوة و َادبةش ية ضاالنى باصسطاْى تاى )بةط
 .ية ٖةَوو ضاالنية طةسنيةناْى تش ثاسيَضطا يةوة صياتشبووة ,وةى )نةسبةال,قادطية,َيظإ(

 % جؤسى و ثاسيَضطا ضاالنى ثىَ طةسؤنةنإ بةيةنةسيَزةيى بووْى  دابةط(  2)   شيَوةى                        

 

 
 ضاالنية الوةنيةنإ   3. 13

طةس ئاطتى ثاسيَضطانإ بؤ ضاالنيةنإ ٖيض ضاالنيةنى الوةنى تياياْذا ْةبووة ,وة ئةَةط ئةوة دةسخيظتووة ية( 4خصتةى رَاسة )دةسئةجناَةناْى 
ثاسيَضطاناْى نى بووة,وةى ية بشِطةى ثيَصوو يةدةطةيةْيَ نة صؤسيٓةى خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ يةّ ضاالنيةدا وايإ دةسخظتووة نة ناسةناْيإ ناسى طةسة

ف َشوَنةعةسةباْةسيَطةى ثةٍ يةضاالني طواطتٓةوةى نةٍ ونؤى طصتى ضاالنيةنإ,وة ٖةسوةٖا يةيَهى الوةنى تيا تؤَاسْةنشاوة يةيض ناسنشنوى و قادطية ٖ
  ية ٖةَوو ثاسيَضطانإ.  وة يةٖةبووْى ضاالنى الوةنىتيايذا تؤَاس ْةنشا ىيةّ ضاالنية يائارةٍ سايذةنيَصيَت ٖيض
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  ةنإجؤسى يةنة طةسؤن   4. 13

نةسةطتةى جؤسى )يةيةنةطةسؤنةنإ يةطةس ئاطتى عيَشام ية% 87 صياتش يةنة (5خصتةى رَاسة (دةسةجناَةنإ دةسيإ خظتووة ية 
وةى ٖاتووة ية ويَٓةى رَاسة طةسؤنةنإ ٖةسطةس جؤسةناْى تش يةيةنةبؤئةواْةى َاوْةتةوة دابةشهشاوٕ ية  بةالَّ  شو(و,ننةثشسةباْة,ة,عطةسشؤطتة

نةيةنةى طةسؤنى صؤس ( واطيت,بةالسةن) ثاسيَضطاناْىيةى ْضيهٔ جطة يةثاسيَضطانإ يةصؤسيٓةى ثاسيَضطانإ ييَشةدا دةبيٓني ية طةس ئاطتىّ يةبةالَ .(3)
ثاسيَضطاناْى ةنةضى ي طةس ئاطتى عيَشام,يَت بةساوسد يةطةٍَ سيَزةناْى يةدةب %71صياتش ية نة سيَزةنةى بةنةسةطتةى طةس شؤطتةنةّ بووة ية جؤسى 

طةس ئاطتى يَزةنةى يةٍَ سطةية ْيوة بة بةساووسدش يةسةباْة طةيصتؤتة صؤستةجؤسى ع,بةطشة( نةتؤَاسى دابةصئ يةيةنة طةسؤنةنإ ية)دٖؤى,نةسبةال
 عيَشام.

ثاسيَضطاناْى تش, وة ٖؤنااسى   بةساوسد يةطةٍَشو تيا ٖاتووة بة وصؤستشئ تؤَاسى دابةصيٓى يةنة طةسؤنةنإ ية جؤسى ن (صيكاسو َوطةْا)ثاسيَضطاى بةالَّ ية
دةسناةوتووة  ئةّ جياواصياْةط ية بة يٓى ثاسيَضطانإ دةطةسيَتةوة بؤ جياواصى ضاالنية فشؤشياسة طةسؤنةنإ بة ثاىَ ى طشوشاتى ٖاةس ثاسيَضطايةى.نةضاى     

ضااالنيةنو  يةنة طةسؤنةنإ جياواص دةبيَت بة ثىَ ى طشوشاتى ٖةس ية طةس ئاطتى ضاالنيةنإ سيَزةى دابةشهشاوى جؤسى  (6)خصتةى رَاسة  دةسئةجناَةناْى
باؤ بةسٖةَاةناْى خواسدةَاةْى و     هشاو(بةشا  باصسطاْى تاى )بةطاو ضاالنى دياسنشاودا,ية ضاالنيةجؤسى يةنة طةسؤنةنة نة دةطوجنىَ يةطةٍَ ناسةنة ية ْ

ثيَو او( بؤ نةسطتةى جؤساو جاؤسى تاش ناة   هشبةش الو جاْتا وة باصسطاْى تاى )بةطو ثيَٓشاوةنإ هشاو( ضبةش خواسدْةوة و توتٓيةنإ و باصطاْى تاى)بةط
ثيَهٗاتاةى يةناة طةسؤناةناْى     ية تاةواوى جؤسةنااْى يةناة طةسؤناةنإ.     %88  ية(نة صياتشة نةثششو,وسةباْة,نة,عنةسةطتةى طةسشؤطتةديَت ية )

 الَّ. باة  %98 سيَزةناةى   هشاو(بؤ نةسطتةى تش)ناستى َوباياٌ( بةش شتٓى تاى)بةط( يةْيَوإ ضاالنى فشؤنةثش,طةسؤى,شؤطتةٕ جؤسى )ئةواْةى طةسية
ٌ سةباْة,ثايظهيٌ ةسادةنيَصشيَت نة طةسضاوةى طشتووة ية )عَشؤف يا ئارةٍ اليةٕ نة ية عةسةباْةضاالنى طواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ يةسيَطةى  (بة ,َاتؤسطاهي

جؤسى ضاي ناة دابةشاهشاوٕ يةطاةس يةناة طةسؤناةناْى ياة      وخواسدْةوةى تاصة و شةسبةتو فشؤشتٓى  اى ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕطةسةسِ %.87 سيَزةى
ضاالنى ْوطيٓطةناْى طؤسيٓةوة ية تؤَاسنشدوة% 94 ( سيَزةىنةثش,شؤطتةٕوة نؤتايى )ئةواْةى طةس  %. 84 صياتشى ( بة سيَزةنةثششو,و)عاسةباْة,ن

 .تةواوى جؤسةناْى  يةنة طةسؤنةنإية بةسنةوتووة %51  يةنة طةسؤنةنإ ية جؤسى طةسؤىوة نةبشيتني  يةاْةى نة دةَيَٓيَتةضاالنيئةّ ٖاتووة,بةالَّ 

 %  طةس ئاطتى عيَشامزةيى بؤ جؤسى يةنة طةسؤنةنإ يةسيَ بووْى دابةط( 3) شيَوةى                           
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 بةٖاى طةسَايةى وة بةسٖيَٓةسى ئيَظتا   5. 13

وة طةس جوالْذْى باصاس.دةسدةخات يةّ بواسةدا ية فشؤشياسةنإطشْطرتئ ْيصاْذةسةنإ نةتواْاو ناسيطةسى نشيَت يةرَاس دةئة بةسٖيَٓةسى ئيَظتاةطةسَايةى و
بشِى ٓاس,ًَياس دي 73 طةس ئاطتى عيَشام طةيصتؤتة ْضيهةىبةٖاى طةسَايةى وة بةسٖيَٓةس ية( نة7دةسخيظتوة ية)خصتةى رَاسة دةسئةجناَةناْى 

وة ٖةسيَُى  (4)وةنو دةسنةوتووة ية ويَٓةى طةسَايةنإ. تةواوى بةٖاىية %25 اسيَضطاى بةطشةثدواتش %35 غذا ْضيهةىبةسنةوتوى ثاسيَضطاى بة
 . ثاسيَضطاى بةغذا و بةطشةبةسنةوتووة بةساووسد بة %11.6 نوسدطتإ بشِى سيَزةى

سيَزةنةى يةنةّ طيَ ضاالنيةنإ نة بةٖاى طةسَايةى وةبةسٖيَٓةسى ئيظتا ية( 8 خصتةى رَاسة) تووةطةس ئاطتى ضاالنى دةسةجناَةنإ دةسياخنظبةالَّ ية
هشاو( بؤ بةسٖةَةناْى خؤسانى و خواسدْةوة,توتٓيةنإ,باصسطاْى بةش وة ئةّ ضاالنياْة ئةَاْة دةطشيَتةوة,باصسطاْى تاى )بةط% 80ية جةساْذووةيَت

طشْطى بة  اْةىبؤ نةسةطتةى جؤساو جؤسى تش.بؤ ئةو (هشاوبةش بةط) باصسطاْى تاى ,ثيَالَوجاْتا,سطبةجٌ و,ضٓشاوةنإبؤ  (هشاوبةش )بةط)تاى 
 . ناسى يةنة طةسؤنةنإة بذةْةوة بؤ ثيَصدظتٓى ثيَصدظتٓى ئةّ نةستة بذةٕ ثيَويظت دةنات صياتش ئاوسِ يةّ ضاالني

 %جوغشافى  بووْى  ثىَ ى دابةططةسؤنةنإ بة ى طةسَايةى ئيظتا بؤ يةنةسيَزة(  4) شيَوةى                                     

 

 . جؤسى نؤَةاليةتى  بؤ خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ  6. 13

طةس ئاطتى بةالَّ ية طةس ئاطتى عيَشام,سةطةصى ْيَشٕ يةخاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ يةية %95 نة ْضيهةى (9 خصتةى رَاسة) دةسةجناَةنإ دةسياخنظتووة 
جطة  %.92 ضطانإ دةسنةوتووة دةسةجناَةنإ سيَزةناْى خاوةٕ يةنة طةسؤنةناْى ْيَشيٓة صؤس ييَو ْضيهٔ ية ٖةَوو ثاسيَضطانإ وة بة تيَهشاىثاسيَ

 . بةسنةوتووة %78.5تةْٗا ثاسيَضطاية خاوةٕ يةنةناْى ْيَشيٓة سيَزةنةى نة ثاسيَضطاى َيظإ,ية

اَةناْى سيَزةى خاوةٕ يةنةنإ دةسةجن ثىَ ى ضاالنى دةسةجناَةنإ دةسياخنظتووةؤ خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ بةيةتى ببةالَّ دابةشهشدْى جؤسى نؤَةال 
 نةضى ضاالنى باصسطاْى تاى. (10 خصتةى رَاسة )بووة بؤ ٖةَوو ضاالنيةنإ وةى  دةسنةوتووة ية% 92طةسووى يةو ْضيهٔ نةصى ْيَشيٓة صؤس ييَسةطةية

سايذةنيَصٔ وة ضاالنى  ئارةٍياظ نةَشؤعةسةباْة سيَطةى ضاالنى طواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ ية وة (ناستى َوبايٌ)تةى تشبؤ نةسةط ( هشاوبةش بةط)
 داب و ْةسيتىسةطةصى َيَيٓة و ٖؤنةشى دةطةسيَتةوة بؤ طشوشتى ٖيض سيَزةى تؤَاس ْةنشاوة ية ْوطيٓطةناْى طؤسيٓةوةى ثاسة و ويَٓةى طشتٓى طةسؤى

 . طةس سةطةصى َيَيٓة يةّ ضاالنيةصياتش بؤ سةطةصى ْيَش طوجناوة يةطةثاْذويةتى ئةّ ناسة  طانةَإ نةنؤَةيَ
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 طشوثى تةَةْى خاوةٕ يةنةطةسؤنةنإ    7. 13

 (44-25)ناْى خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ نةوتوْةتة طشوثى تةَةٕ ية تةَةْةية%  63.1 نة سيَزةى (11 خصتةى رَاسة) دةسةجناَةنإ دةسنةوتووة
اطتى عيَشاقة وةنو طايَى ية طةس ئ (24-15) ىطشوثى تةَةْية% 14.7 طائَ,وة سيَزةى( 54-45)طشوثى تةَةْى  ية % 15.3وة بة سيَزةى،طاٍَ

  .(5) ويَٓةى رَاسةدةسنةوتووة ية

طااٍَ   (24-15) طشوثى تةَاةْى  ة ياة انإ سيَزةنإ صؤس ييَو ْضيهٔ يةْيَو طشوثاتى تةَةْةنإ يةصؤسيٓةى ثاسيَضطاناإ جطا  طةس ئاطتى ثاسيَضطبةالَّ ية
سيَزةى خاوةٕ يةنة طةسؤناةنإ ياةْيَو ٖاةَإ طشوثاى      سيَزةى نةَهشدْةوةى دةطاتة ْضيو ْيوة بةساووسد يةطةٍَ( َيظإ ,يتواط ،ُاْىطًيَ)ثاسيَضطاناْىية

 . (11خصتةى رَاسة  )طةس ئاطتى عيَشام وةى يةتةَةْةنإ ية

ييَو ْضيو بووٕ ٖةبووْى  (12 خصتةى رَاسة ) ثىَ ى ضاالنيةنة دةسةجناَةنإ دةسنةوتووةةٕ يةنة طةسؤنةنإ بةةْةناْى خاوبةالَّ دابةشهشدْى تةَ
وة ,سايذةنيَصٔ  يا ئارةٍَ ظ َشؤنة عةسةباْةسيَطةى يةسيَزةى تةَةْةناْيإ بةثىَ ى طشوثاتى تةَةْةنإ جطة يةضاالنى طواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ ية

طايَى  (54-25)ْيَو طشوثى تةَةْى ةٕ يةنة طةسؤنةنإ يةّ ضاالنية يةتةسنيضى تةَةْةناْى خاوثاسة و ويَٓةطشتٓى طةسؤى نة ةوةىْووطيٓطةناْى طؤسيٓ
 ضاالنيةناْى تش.يَتةوة بؤ جؤسى طشوشتى ناسةنة يةْيَو ئةّ ضاالنية نةجياواصتشة يةوة ٖؤنةط دةطةس

 % ة طةسؤنةنإطشوثى تةَةٕ خاوةٕ يةن وسيَزة بووْى دابةط (5) شيَوةى

 
 ئاطتى خويَٓذٕ      8. 13

 ئاطتى صاْظتى بةسصدا ْية وةنو دةسنةوتووة ية يَويظتى بةث ضاالنى خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإجؤسةناْى وةنو ئاشهشاية نةناسنشدٕ ية 

 % 1تةْٗا  ,بةالَّْاوةْذى تيَٓاثةسيَٓيتيَٓذْيإ بشِواْاَةى ئةّ نةطاْة ئاطتى خو %90 ْضيهةىنة نة دةسةجناَةناْى دةسخيظتوة (13 خصتةى رَاسة)
 طةس ئاطتى عيَشام .ئةواْةٕ نةٖةيَطشى بشِواْاَةى بهايؤسيوس ية دة َيَٓيَتةوةيةّ سيَزاْةى نة

ووة ئاطاتى  سناةوت ئاطتى صاْظتى خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ دةبيٓٔ صؤسيٓاةى ئاةّ فشؤشاياساْة دة   سيَزةنإ صؤس ييَو ْضيهٔ ية بةالَّ يةطةس ئاطتى ثاسيَضطانإ
 (.6)  وةنو دةسنةوتووة ية ويَٓةى %50 ْاَةى طةسةتايى و ْاوةْذى صياتشٕ يةبشِواصاْظتيةناْيإ ية

ىَ ى ئاطاتى صاْظاتيإ ييَاو ْاضيهٔ     ثبة  دابةشهشدْى خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإدةسنةوتووة نة (14 خصتةى رَاسة) يةطةس ئاطتى ضاالنيةنإ وةنو بةالَّ ية
 .ٕصؤسيٓةى ضاالنيةناية

ى يطشتٓى طةسؤى تةْٗا ٖةيَطشى بشِواْاَةى صاْظتى طةسةتايٓطةناْى طؤسيٓةوةى ثاسة و ويَٓةضاالنى ْوطوةنو دةبيٓني نةخاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ يةٖةسوةٖا 
 ةنى نةَرت ٖةية بؤ ئةّ ضاالنية.ئةّ ضاالنية ثيَويظت بة شاسةصايسووتشٕ وة ٖؤنةشى دةطةسيَتةوة نةو طة
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 %بةثيَي ثاسيضطا طةسؤنةنإخاوةٕ يةنة صاْظتىسيَزةيى بووْى  دابةط( 6) شيَوةى

 

 

 طايَى دةطت بةناسبووٕ     9. 13

ئةّ % 46 ييَشةدا ْضيهةى ايَى دةطت بةناسبووْى خاوةٕ يةنةطةسؤنةناْى دياسنشدووة نةبةسواسى طنة (15 خصتةى رَاسة )ئةطةس تةَاشا بهةئ ية 
دةسةجناَةناْى دةسنةوتووة يةطةس ئاطتى ثاسيَضطانإ طةس ئاطتى عيَشام.وةنو تةوة بؤ ثاْضة طاالَْى ثيَصوو يةدةطةسيَ دةطجيَهى ناسةناْيإ واسىيةناْة بةس

طةسؤنةنإ دةطت  دةسنةوتووة ٖةَوو خاوةٕ يةنةنةزيقار ونةسنوى ثاسيَضطاى دياسى نشاوة,جطة ية (7) ويَٓةىوةنو يةيةى دةضٔ نةصؤسيٓةيإ ية
 . طاٍ ثيَصرت10و ْضيبةناسبوويٓة ية 

يةيةنةّ طيَ تايبةتى يإ بؤ صؤسيٓةى ضاالنيةنإ وة بةطاالَْى دةطتجيَهى ناسييَو ْضيو بوْيَهى صؤس ٖةية ية دةبيٓشيَبةالَّ يةطةس ئاطتى ضاالنيةنإ نة
هى ناس تيايذا دةطةسيَتةوة بؤ دةطايَى ضاالنى فشؤشتٓى ناستى َوبايٌ و طايَى دةطتجيَٖةسوةٖا دةبيٓني نة.(16 خصتةى رَاسة)ضاالنيةناْى وةى ية 

خاةٕ ية %85 صياتشؤ صياتش ئاشٓابووٕ بةّ بابةتة نةبووة, ب 2003دواى طايَى تةسوجيى بؤنشاوة  يةئةّ ضاالنية ٖؤنةشى دةطةسيَتةوة نة ثيَصووتش و
يةّ % 6 صؤستش يةٍَ طشوثاتى تةَةْةنإ نةدةسدةنةوٕ نةىَ يةطةوة ئةّ سيَزةية دةطوجن ثيَض دةطايَى ثيَصووتش,ة طةسؤنةنإ دةطت بةناسبوويٓة يةيةن

 .نيطايَ( 44-25)طشوثى تةَةْى خاوةٕ يةناْة ية

 % ثىَ ى طايَى دةطجيَهى ناسنشدٕ و ثاسيَضطاسيَزةيى بؤ يةنة طةسؤنةنإ بة بووْى دابةط ( 7)  شيَوةى
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 نشىَصاْياسى خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ ثةيوةطت بة ثيَذاْى      11. 13

 .(17 خصتةى رَاسة)طةس ئاطتى عيَشام وةى ية % 30نشىَ دةدةٕ دةطاتة ْضيهةى زةى خاوةٕ ئةو يةنة طةسؤناْةى نةسيَ

 نشىَ دةدةٕ,تؤَاسى ثاسيَضطاناْىيةسيَزةى خاوةٕ يةنةطةسؤنةناْى نة جياواصى ٖةيةنإ  دةسةجناَةنإ دةسنةوتووة نةطةس ئاطتى ثاسيَضطابةالَّ ية

ية ثاسيَضطاى  %0.5  دةسنةوتوة سيَزةى داْى نشىَ صيادى نشدووة بؤ ْضيهةى ْيوةو صياتش.نةضى سيَزةى داْى نشىَ نةَى نشدووة بؤ (سبالةس,ن)دياية,صيكا)
 .بؤ ثاسيَضطاى ْةجةف  %11 وة،بؤ ثاسيَضطاى ٖةوييَش% 15 ْضيهةى وة نةسنوى,

,جٌ بةسط ضٓيَٓشاوةنإهشاوة( بةش ضاالنى تاى )بةطنة (18 صتةى رَاسةخ)طةس ئاطتى ضاالنيةنإ دةسةجناَةنإ دةسنةوتوٕ يةبةالَّ ية
 بةط)  بةالَّ ضاالنى باصسطاْى تاى % .42دةدةٕ دةناتة ْضيهةىصؤستشئ سيَزةى تؤَاس نشدووة ية خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ نة نشىَ .,ثيَالَو,جاْتا

و صةسبةت بؤ نةسةطتةى جؤساو جؤس و ضاالنى فشؤشتٓى (هشاوبةش بةط) صسطاْى تاىوة با،بؤ بةسٖةَةناْى خؤساى و خواسدْةوة و توتٓيةنإ (هشاوبةش
بةالَّ ئةو ضاالنياْةى نة دةَيَٓيَتةوة سيَزةى ئةواْةى نشىَ دةدةٕ .]%30 -%24[نشىَ دةدةٕ دةنةويَتة ْيَوإ  خواسدْةوةى تاصة و ضاية سيَزةى ئةواْةى

 .% 16نةَرتة ية 

 ايٌبةناسٖيَٓاْى َوب     11. 13

 ( 19 خصتةى رَاسة)دةبيَت ية طةس ئاطتى عيَشام وةى ية%33َوبايٌ بةناسديَٓٔ بؤ ناسةناْيإ ْضيهةى زةى خاوةٕ ئةو يةنة طةسؤناْةى نةسيَ
 ييَشةداثاسيضطانإ,وة يةبةيٓى َؤبايٌ يةيةنرتٖةيةيةبةناسٖيَٓاْى نةجياواصى دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ ثاسيضطانإ ئاطتى وةيةطةس دةسنةوتووة.
 وةيةقادطية% 5بؤ نشنوى يةثاسيضطاى دابةصيوة ةنةزسيَ نةضى. طةسوتش ْيوةو نةدةطاتة بةسنةوتوة طةسوتشيإ سيضةى تؤَاسى ونشبال واطيت ثاسيضطاناْى

 دةنات تا دةطاتة ْضيهةى  يَزةنة صيادٖةْذىَ ضاالنى سةنإ سيَزةنإ جياواصيإ ٖةية بةثىَ ى جؤسى ضاالنى بؤئاطتى ضاالنيبةالَّ يةطةس % .1دةطاتة

خصتةى )يةّ جؤسة ضاالنيةدا وةى دةسنةوتووة ناسة يةٖؤناسى طشوشتى ئةّ يةبةسدةسنةوتووة. نى ْووطيٓطةناْى طؤسيٓةوةى ثاسةضاالوةى ية% 83
ويَٓة طشتٓى طةسؤى ،( ناستى َوبايٌ)بؤ نةسةطتةى تش (هشاوبةش بةط) ضاالنى فشؤشتٓى باصسطاْى تاىْضيهة دةبيَتةوة بؤ ْيوة ية نةضى سيَزةنة.(20رَاسة

بؤ  (هشاوبةش بةط) بةسٖةَةناْى خؤساى و خواسدْةوة, باصسطاْى تاى بؤ (هشاوبةش بةط)ضاالنى باصسطاْى تاى بشيتني يةيةيةنةّ طيَ ضاالنى نةبةالَّ  .
سيَزةنإ ييَو ْضيهٔ وة ٖؤنةى دةطةسيَتةوة ييَو جؤسى تش نةبؤ نةسةطتةى جؤساو (هشاوبةش بةط) وة باصسطاْى تاى و,ثيَالوجاْتا و بةسط, جٌ,ضيَٓشاوةنإ 

 .ْضيو بووْى جؤسى ناسة يةّ ضاالنيةدا

 جؤسى نةسةطتةى فشؤششاو   12.13

بةالَّ  .ٖاتووة(21 رَاسة خصتةى) طةس ئاطتى عيَشام وةىسةناْيإ يةية نا% 89 طةسؤنةنإ دةطاتة صياتش يةيةنةناسى سيَزةى نةسةطتةى تاصة ية 
ٖةْذىَ ثاسيَضطانإ دةطاتة صياتش ية ,وة ية%80 نةسةطتةى تاصة صياتش يةة. يةفشؤشتٓى يةنةطةسؤنةنإ يةضطانإ سيَزةنةى تيَجةساْذوةس ئاطتى ثاسيَطية

 %.73 نةسطتةى تاصة دةطاتةجطة يةثاسيَضطاى ْةجةف نة سيَزةى ية95%

وشتى ناسى فشؤشياسة ٖيَضو طش ية طةس طىَ ضاالنى وة ئةّ ضاالنياْة دةطوجنئَ يةطةٍَطةسضاوةى طشتووة ( فشؤشياسة طةسؤنةنإ)طةسؤنةنإ ضاالنى يةنة
بؤ نةسةطتةى  (هشاوبةش بةط) باصسطاْى تاى، تؤَاسى نشدووة بؤ ضٓني و جٌ و بةسط و ثيَالَوجاْتا (هشاوبةش بةط) ضاالنى باصسطاْى تاىطةسؤنةنإ نة

 (.22 خصتةى رَاسة) ية نة نةسةطتةنإ تاصةٕ وةى %88 بؤ نةسةطتةى تش سيَزةنةىهشاو( بةش )بةط جؤساوجؤسى تش, وة ضاالنى تش بؤ باصسطاْى تاى

سِاى ئةوةى نة ضاالنى ةجناْى ئةّ ثشطياسة يةطةٍَ ئةّ ضاالنية طةسوٖؤنةشى دةطةسيَتةوة بؤ ْةطدةسْةنةوتووة تيا وةالَيَهى ٖيض نة اْةىةو ضاالنييبةالَّ 
 .وةيَاَذاْةوةؤساى و خواسدْةوة و توتٓيةنإ نةئةّ ثشطياسة بة دةسنشاوة يةبؤ بةسٖةَةناْى خ (هشاوبةش بةط) باصسطاْى تاى
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 صتة جىَ يةيخاوةٕ يةنة طةسؤنةنة تيايذا ْئةو ثاسيَضطايةى نة     13. 13

يصتووى ٖةَإ ثاسيَضطإ.بةالَّ داْ طةس ئاطتى عرياميةناسَةْذإ يةيةنةطةسؤنةنإ ية %99 نة (23 خصتةى رَاسة) دةسةجناَةنإ دةسخيظتوة ية
سى فشؤشياسة طةسؤنةنإ بهشيَت طةس ئاطتى ثاسيَضطانإ دةبيٓني سيَزةنإ ييَو ْضيهٔ ية صؤسيٓةى ثاسيَضطانإ.بؤية دةنشىَ طوجناْذٕ يةطةٍَ ناية

 جيَية.يصتةشويَٓى ْيةو وة يةٖةَإ ثاسيَضطانةطةسضاوةى صؤسيٓةى ناسةناْيإ ية

 .(24 خصتةى رَاسة)ية نىةٖا ضاال جؤسةنإ دةسةجناَةنإ ييَو ْضيهٔ يةاطتى ضاالنيبةالَّ يةطةس ئ

 -: فؤسَةنةبةشى دووةّ ية 

 يا طةسؤى  ريبؤتة ٖؤى بشياسداْيإ يةطةس شويَٓى جيَطؤناسى ٖةيَبزاسدْى ناس يةّ  يةنةطةسؤناْة وة ئةو ٖاْذةسةى نةخؤ دةطشيَت يةطةس ٖطةييَو ثشطياس ية
 -: خواسةوة ٖاتووةة بةساَبةس ناسةناْيإ وةى يةديَٓشفتةناْى نةطةسؤنةنة وة َةبةطت و ئاطتة ْطةنإ و طيةنةية وئَبؤ داْاْى ش

 طةسؤنةنإاسدْى ناس يةيةنةٖةيَبز   14. 13

يااخوود نشاوةياة   بةسدةطاتة   بةسئاةوةى ية (تةْٗا ناسياْاة )اَيإ وةيَ%  94 سيَزةى صياتش يةنة( 25 خصتةى رَاسة)دةسةجناَةنإ دةسيإ  خظتووة ية
 (.صيكاس َوطةْا, نةسنوى,قادطية,)ثاسيَضطاناْىية %100 صؤسيٓةى ثاسيَضطانإ وة ئةّ سيَزةية بةسصبؤتةوة بؤيةثيَصيإ ية

ةنة طةسؤنةنإ, طةسةسِاى انى يضايَوةالََيإ تةْٗا ناسيإ بووة ية بؤ ئةواْةى  % 79ثاسيَضطاناْى طًيَُاْى و ْةجةف بؤ نةضى ئةّ سيَزةية ْضّ بؤتةوة ية
 خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ يةو ثاسيَضطايةى نة وةالََيإ و ناسةناْيإ ناسى الوةنى بووة.ية%  20ثاسيَضطاى ْةجةف تؤَاسى سيَزةنةى ْضيهةى نة  ئةوةى

سيَزةى وة ة طةسؤنةنإ ية ناسى الوةنيإ,يةنية %14نة صياتشيةيةنةّ طيَ ضاالنى  (26 خصتةى رَاسة) بةالَّ يةطةس ئاطتى ضاالنيةنإ دةسياخنظتووة
ضاالنى طواطتٓةوةى بؤ% 100ضى وةالََى تةْٗا ناسياْة سيَزةنةى بةالَّ تةْٗا ناسيإ ْةبووة و نة بووة,وةالََيإ ناسى طةسةنيإ % 7 صياتش ية

يَشةناْى خضَةتطوصاسى نةطى ى)نةطةنإ( و ئاَةَايَحانى ضايَضاالنى بؤيةى ثيَالَو ياخود ئارةيَةنإ سايذةنيَصٔ, وة نةَشؤظ عةسةباْة سيَطةىنةسةطتة ية
 .ةوة بةساووسد يةطةٍَ ضاالنيةناْى تشيةّ ضاالنية سيَزةيةنى نةّ دةطشيَت بؤ صاْيٓى ناسَةْذإ( قةوايةى ثيَواْةيي) ثيَذساو بؤ بةناسٖيَٓاْىسيَطة

 نةنإٓةساْةى بؤتة ٖؤى ٖةيَبزاسدْى ناس ية يةنة طةسؤئةو ثايَ  15 . 13

ناسى ٖةيَبزاسدْى ناسيإ ية خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ يةطةس ئاطتى عيَشام وايإ  ْيصاْذاوة نة ٖؤية% 91 دةسةجناَةنإ دةسنةوتووٕ نة  
ؤصْةوة تانو ئيَظتا ْةيإ تواْيوة ناسيَهى تش بذتواْاناْيإ طةسةسِاى ئةوةى نة بطوجنىَ  يةطةٍَنة تةْٗا ناسياْة يةبةس ْةبووْى ناسيَو نة طةسؤنةنإيةنة
 (.27 خصتةى رَاسة )يةوةى 

ٗا ناسيةتى,ييَشة ئةو ناسةى تةْشدْى ٖؤناس.نةدةطت ْيصاْهجياواصى بةدى دةنشيَت يةانإ نةوة ٖةسوةٖا دةسةجناَةنإ دةسنةوتووٕ يةطةس ئاطتى ثاسيَضط
تةْٗا ناسياْة وةالََيإ ية ٖةيَبزاسدٕ نة وة ٖؤناسى (بةطشة, سكايص ،يَشٖةوي)ثاسيَضطاناْىوادةطةيةْىَ نةصياتش يةْيوةى خاوةٕ يةنةناْى طةسؤى ية

سيَزةى ( ,َيظإطةْانةسنوى,َو) ثاسيَضطاىدةسةجناَةنإ يةنةضى دةسنةوتووة ية.( يَو ْية بطوجنىَ يةطةٍَ تواْاناْيإناس) وة طةسؤنةنإيةنةية
 وة ئةوةط ٖؤناسةنةى ٖةيَبزاسدْى ناسةنةّ تةْٗا ناسة بؤ صياتش (صيتةوة تانو ئيَظتأَ ٖيض ناسيهى تشّ ْة دؤ يةبةس ئةوةى)و وةالََذةساْى بةسصبوْةوة

 .بووة 96%

 يةناسةناْيإ ٖةيَبزاسدٕ ٖؤى نةبؤتة تش ٖؤناسةناْى بةطةس  دابةشهشاوة وة عيَشام ئاطتى يةطةس%( 9) دةنشيَت َةصْذة نةَاوةتةوة سيَزةى ئةو بةالَّ
 يةّ نةناس بووة بةسدةطت طةسَايةّ ئةوةْذة)نةٖؤنةى طةياْذووة وايإ(  ش,دياىل,نشبالٖةوييَ) يةثاسيضطاناْى(  زةداسيَ يةّ% 24ناسياْة,وة نةتةْٗا

 (بهةّ يةنةطةسؤنة

 اْيإناسةن ٖةيَبزاسدْى ٖؤى بؤتة ٖؤناسةنإ ْيصاْهشدْى يةدةطت ٖةية بوْةوة ْضيو نةييَو دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ ضاالنيةنإ ئاطتى يةطةس بةالّ
 ناسة تةْٗا يةناسةناْيإ بووٕ طةسةنى نةٖؤناسى طةسةوة باطهشاوى دووةَى و يةنةّ ٖؤناسى وة ضاالنيةنإ يةصؤسيٓةى ناسياْة نةتةْٗا يةيةنةطةسؤنةنإ
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 طىَ نةٖؤناسةناْى دابوو بشياسيإ نة ثاسة طؤسيٓةوةى ْوطيٓطةناْى ضاالنى بؤ طةسؤنةنإ يةنة خاوةٕ ية ,جطة, (28 رَاسة خصتةى) ية ٖاتووة وةنو
 دةسةجناَةنإ طةسؤى ويَٓةطشتٓى ضاالنى نةضى ناسبووة نةتةْٗا ناسةناْيإ بشياسى يةدواى ٖؤى بووة ئةوة بووٕ ْضيو ييَو سيَزةى بة يةنةّ يةَى

 ْةَتواْيوة ئةوةى يةبةس) ناسبووة ةْٗانةت ناسة ئةّ يةدواى نةٖؤناس نشدؤتةوة دووباسةيإ ضاالنية يةّ طةسؤنةنإ يةنة يةخاوةٕ% 86 نة دةسنةوتووٕ
 (.ئيَظتا تانو بذؤصَةوة تش ناسيَهى

 جؤسى شوئَ بؤ يةنة طةسؤنةنإ     16. 13

 ٖةسوةٖا وة.عيَشام ئاطتى يةطةس بووة% 70 ٖةبووة جيَطرييإ نةشويَٓى يةنةطةسؤنةنإ سيَزةى( 29 رَاسة خصتةى)دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ
 يةنة خاوةٕ.طةسؤى يا جيَطري طةسؤنةناْى يةنة شويَٓى ية نةبشيتني ٖةبووة ثاسيَضطانإ يةسيَزةى جياواصى ٖةبووْى تووٕدةسنةو دةسةجناَةنإ

 يةثاسيَضطاى نةضى%. 82 ية تيَجةسيوة نةسيَزةنةى( َيظإ نشبال, ,بابٌ, دياية ٖةوييَش,) يةثاسيَضطاناْى نةتؤَاسنشاوٕ( جيَطري شويَٓى) طةسؤنةناْى
 بةسضاوى بةسصبوْةوةيةنى نة ثاسيَضطاية تةْٗا نة ْةجةف يةثاسيَضطاى اّ,بةيَ(طةسؤى جيَطريو) ناسى شويَٓى ية ْضيهٔ ييَو تؤَاسيإ سيَزةى( صيكاسواطيت,)

 ٖاتووة( 8) يةويَٓةى وةنو%  61 نةدةطاتة طةسؤى يةجؤسى طةسؤنةنإ يةيةنة تؤَاسنشدووة

 ضاالنى طشوشتى ى بةثىَ يةدابةشهشاوةنإ جياواصيةنإ ٖةبووْى ضاالنى  ى بةثيَ طةسؤنةنإ يةنة شويَٓى ْىدابةشهشد نة( 30 رَاسة خصتةى) ية دةبيٓني
 و خواسدْةوةنإ و خؤساى بةسٖةَةناْى بؤ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى ضاالنياْةدا يةّ وة( جيَطري شويَٓى% )58 ية صياتش بؤ بةسصدةبيَتةوة

 وة تش جؤسى جؤساو نةسةطتةى بؤ( بةشهشاو بةط) تاى ثيَالَو,جاْتا,باصسطاْى بةسط, و جٌ و ضيَٓشاوةنإ بؤ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى توتٓيةنإ,وة
 .طؤسيٓةوة ْوطيٓطةناْى ضاالنى وضايةو تاصة خواسدْةوةى و طوششاوةنإ فشؤشتٓى و ضيَصت ئاَادةنشدْى ياخود طةياْذْى

 نةَشؤف عةسةباْة يةسيَطةى نةسةطتة طواطتٓةوةى ضاالنى وة%( 38) ية نةَرت بؤ دةبيَتةوة ْضّ  ثيَالَو بؤيةى االنىوض ويَٓةطشتٔ يةضاالنى( جيَطري شويَٓى)
 %.1 ية نةَرت دةطاتة سايذةنيَصٔ ئارةيَةنإ ياخود

 
 % ثىَ ى جؤسى شوئَ و ثاسيَضطابؤ يةنة طةسؤنةنإ بةسيَزةيي  بووْى  دابةط( 8) شيَوةى
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 ٖؤناسى دةطت ْيصاْهشدْى شويَٓى ناس    17. 13

 ْةنةوتٓى دةطت يةبةس ناسيإ شويَٓى نشدْى دةطتٓيصإ ٖؤى طةسؤنةنإ يةنة خاوةٕ يةْيوةى صياتش نة عيَشام ئاطتى يةطةس دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ
 (. 31 رَاسة خصتةى)ية وةى بطشٕ بةنشىَ يا بهشِٕ تايبةت ناسى شويَٓيهى تواْيوة ْةيإ يا تايبةت ناسى شويَٓى

 شويَٓى يةدةطتٓيصاْهشدْى.يةثاسيَضطانإ ٖةْذيَ يةبةيٓى جياواصى  ٖةبوْى بة عيَشام ئاطتى يةطةس دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ ٖةسوةٖا وة
 ناسةنةيإ بؤ دياسنشاو يهىشويَٓ تواْيوة ْةيإ ئةوةى يةبةس ْيصاْذاوة وايإ%( 64 ,%50) يةنٔ يةدواى سيَزةنإ( ٖةوييَش,صيكاس)ناس,يةثاسيَضطاى

( طًيَُاْى,واطيت,ْةجةف,َوطةْا) يةثاسيَضطاناْى ئيَظتايإ,بةالَّ ناسى شويَٓى يةدةطتٓيصاْهشدْى طةسةنيإ ٖؤيةنى بووة ئةوةط.ثةيذابهةٕ
 وة بووة, بةناسةنة تايبةت جيَطاى طشتٓى بةنشىَ ياخود نشِئ تواْايى بىَ يةبةس ٖؤنةى نة نشدؤتةوة دووثاتيإ يةواْة% 50 نة دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ

 ٖؤى و وةالََيإ ,نة طةسؤنةنإ يةنة يةخاوةٕ بووة% 99 نةسنوى ثاسيَضطاى ية دةسنةوتووة نةضى.بووة% 94 سيَزةنةى َوطةْا يةثاسيَضطاى دةسةجناَة ئةّ
 يةطةس( 32 رَاسة خصتةى ية) دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ وةٖةسوةٖا.ةبوو قاصاْخ صؤستش باشرتو شويَٓى بؤ دةطةسيَتةوة ناسنشدْيإ شويَٓى ْيصاْهشدْى دةطت

 .دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ ٖةسوةٖا.شوئَ ٖةْذىَ بؤ ناسنشدٕ شويَٓى ٖةيَبزاسدْى ٖؤى دةطتٓيصاْهشدْى ية ٖةبووة جياواصى نة ضاالنيةنإ ئاطتى

 ئارةيَةنإ يا ظ َشؤ نة ئاَيَشةنإ سيَطةى ية نةسةطتة طواطتٓةوةى ضاالنى ية ةنإطةسؤن يةنة خاوةٕ ٖةَوو بؤ ناسنشدٕ شويَٓى ْيصاْهشدْى دةطت ٖؤى نة
 ٖةبووة بووٕ ْضيو يةيةنةّ طيَ ضاالنى دةسةجناَةناْى دةسنةوتووة نةضى. صياتشبووة قاصاجنى و شوئَ باشرتئ نة طةسؤى ويَٓةطشتٓى وة سايذةنيَصٔ
 بةنشىَ يا بهشِّ بةناسنشدمن تايبةت شويَٓيَهى نةْاتوامن) بووة دووةّ نةٖؤناسى طةياْذوة نةوايإ%  78 نة ناسنشدٕ شويَٓى ْيصاْهشدْى دةطت يةٖؤناسى

 .ناس شويَٓى يةدةطتٓيصاْهشدْى طةسةنني نةٖؤى(قاصاْخ صؤستشئ باشرتو شويَٓى نةوتووياْة) طيَيةّ وةٖؤناسى(بطشّ

 ئاَاْخ ية ناسنشدٕ ية يةنة طةسؤنةنإ     18. 13

خاوةٕ يةنة طةسؤنةناْى وةالََيإ ئاَاجنيإ ية ناسنشدٕ يةّ ية% 94 يةطةس ئاطتى عيَشام نة (33 خصتةى رَاسة) َةنإ دةسنةوتوٕ يةدةسةجنا
 . (باشرتة نة خاوةٕ ناسبٔ) دوثاتيإ نشدؤتةوة نة ئاَاجنيإ %35 نةضى ية ,بووة (بةدةطت ٖاتٓى داٖات  )ضاالنياْة

بووة  (تبة دةطت ٖاتٓى داٖا) ناسنشدٕنةطاْةى وةالََيإ ئاَاجنيإ ية دةسنةوتوٕ ييَو ْضيهٔ بؤ ئةوإ دةسةجناَةنإ بةالَّ يةطةس ئاطتى ثاسيَضطان
 .صؤسيٓةى ثاسيَضطانإدةسنةوتوة ية %86 سيَزةنةيإنة

ئاَاجنة يةنيَو بووة ية ئاَاجنةناْيإ يةطةس وةالََيإ ئةو نةسيَزةى خاوةٕ يةنةطةسؤنةنإ نة (باشرتة ببِ بة خاوةٕ ناس) يةّبةالَّ بؤ ئاَاجنى طىَ 
 تؤَاس نشدووة. يإسيَزةى ْيوة صياتش (صيكاس,قادطية,ْةجةف,نةسبةالبابٌ,) ئاطتى ثاسيَضطانإ وةى يةى بووْة,نةضى ثاسيَضطاناْى

بةالَّ  ة.ض سيَزةيةى يةّ ئاَاجنة تؤَاس ْةنشاوثاسيَضطاى َيظإ ٖيبووة,ية %4سيَزةى ْضّ بووْى بؤ نةَرتية ( نةسنوى,َوطةْا) ثاسيَضطاناْىبةالَّ ية
 بووة (بةدةطت ٖيَٓاْى داٖات)  وةالََي ئاَاجنيإبووة يةٖةَوو ضاالنيةنإ ية %90يةطةس ئاطتى ضاالنى دةسةجناَةنإ ييَو ْضيو بووْة صياتش ية

  .(34 خصتةى رَاسة)

ةيإ ٖةبووة ئةّ ئاَاجنضاالنيةنإ دوثاتيإ نشدؤتةوة نةصؤسيٓةى ة طةسؤنةنإ يةيةخاوةٕ يةن% 36 سيَزةى ( باشرتة ببِ بة خاوةٕ ناس) وة ئاَاْخ
 .بةسنةوتووة ية وةالََةناْيإ بؤ ئةّ ئاَاجنة يةّ ضاالنيةدا %95 ضاالنى ويَٓةطشتٓى طةسؤى نةسيَزةىيةناسةناْيإ, جطة ية

 ئةوئاطتةْطاْةى ديَٓة ثيَض يةناسنشدٕ ية يةنة طةسؤنةنإ     19. 13

نةَى ) ية ثيَو ديَتنإ ئاطتةْطيإ بؤ دسوطت بووة نةةسةجناَةنإ دةسنةوتوٕ يةطةس ئاطتى عيَشام نة صياتش ية ْيوةى خاوةٕ ناسةنإ يةيةنة طةسؤنةد
 .ٖاتووة (35 خصتةى رَاسة) وةى ية ( طشفتى داسايى)و (صؤسى ٖةَإ يةنةى ناس)و (بةناسبةس

ٖةبووة جطة ( نةَى داواناسى يةطةس نةسةطتة) ديَتة ثيَض خاوةٕ يةنة طةسؤنةنإ يةييَو ْضيو بووْةوةى ٖةية نة طاْةوة صؤسيٓةى ثاسيَضطانإ ئةّ ئاطتةْ
 .دواى يةىية%( 17%،8) دةناتةزةى ئاطتةْطيإ نةَرت ٖةبووة نةسيَطاى َيظإ و ْةجةف ثاسيَضية
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جةساْذوة بؤ ئةّ ئاطتةْطة سيَزةنة يةوةى تيَ بؤوةالَيإ ٓة يةصؤسيٓةى ثاسيَضطانإ,نةسيَزةنإ ييَو ْضيو بووي( صؤسى ٖةَإ يةنةى ناس)بةالَّ بؤ ئاطتةْطى 
بؤ خاوةٕ ناسى طةسةنى نة ئةّ ئاطتةْطةيإ ( ئاطتةْطةناْى داسايىيةبةس) بةالَّ بؤ وةالََةنإ ،(قادطية,بةغذا,ٖةوييَش)ثاسيَضطاناْىْيوة.جطة ية

ٖةسدوو ثاسيَضطاى نةسنوى و ية دةسةجناَةناْى ئةّ ثشطياسةطشْط ية ثاسيَضطانإ,بةالَّ تيَبيٓيةنىصؤسيٓةى ووة يةووة وةالََةنإ سيَزةى ْيوةى تيَجةساْذٖةب
َيظإ وة ئةّ ية% 3 ثاسيَضطاى نةسنوىية% 5 طةيصتؤتةئاطتةْطى داساييإ ٖةبووة نةوتووة بة ْضَبوْةوةيةنى صؤس يةسيَزةى خاوةٕ ناس نةَيظإ دةس

 .اثاسيَضطاياْةديةطةس طشْطى اليةْى داسايى ية سوريَٓىَودةبابةتة صؤس ثشطياس 

صؤسى )و  (نةَى بةناسبةس)يةطةس ئاطتى ضاالنيةنإ نة صياتش ية ْيوةيإ دوثاتيإ نشدؤتةوة نة  (36 خصتةى رَاسة) وةنو دةسةجناَةنإ دةسنةوتوٕ
 ووتوياْة نة %42 وة ية، جؤسةٖا ضاالنى باصسطاْىٓة ٖاتوْةتة ثيَض يةئاطتةْط بووينةٖةَوو ئةواْة (ئاطتةْطةناْى داسايى)و ( ٖةَإ يةنةى ناس

 (.9) ويَٓةى رَاسةئاطتةْط بووة يةناسةناْيإ وةى ية( نةَى سِووبةس)

يةطةس  ْيَوةْذى بةشيَوةيةنىٖةيَبزاسدساو  يٖةْذىَ ئاطتةْطدةبيَتةوة ية يةنة طةسؤنةنإ بةسِوى خاوةٕونةسو ةىْائاطتةْطئةو جؤسى (9) شيَوةى          
 ئاطتى عيَشام

 

 
 

 .ئةو طشفتاْةى ديَٓة ثيَض ناسنشدٕ يةيةنة طةسؤنةنإ    21. 13

( ئاطايض َريى,باسى ٖاوناسى ْةبووْى ريٓطة, باسى) ٖيَُايإ بؤ%(63.7 ,%70.4,%94.5) سيَزةى نة عيَشام ئاطتى يةطةس دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ
 (.ٖاتووة 37رَاسة يةخصتةى) وةى طةسؤنةنإ يةيةنة ثيَض ٖاتوْة نة ةبويٓ طةسةنى طشفتى يةنذا دواى ية

 ثيَض ٖاتؤتة طشفتيإ وةالَيإ نةية طةسؤنةنإ يةنة خاوةٕ سيَزةى ية ٖةبووة نةجياواصى دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ ثاسيَضطانإ ئاطتى يةطةس بةالَّ
 تيا ْيصاْذةسيَهى ٖيض ثاسيَضطاية تانة نة دةسنةوتووة وة تش ثاسيَضطاناْى يةطةٍَ ةساووسدب بة ٖةبووة تايبةتى شيَوةيةنى َيظإ يةثاسيَضطاى ييَشةدا,

 نة( َيظإ , ْةجةف بابٌ,) ثاسيَضطاناْى طىَ ية يةنيَهة ثاسيَضطاية ئةّ ئةوةى طةسةسِاى ٖةبوبيَت باصاسى طشفتى طةسؤنةنإ يةنة نةخاوةٕ  بةديٓةنشاوة
 % .5 ية نةَرت نةدةطاتة ٖةبووة( طواطتٓةوةيإ طشفتى)  سيَزةى دابةصيٓى ٖيَُاى

 جطة طةسؤنةنإ يةنة خاوةٕ ثيَض ديَٓة نة طشفتةنإ ية بووٕ ْضيو ييَو ٖةبووْى بة ضاالنيةنإ ئاطتى يةطةس دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ ٖةسوةٖا
 (.38  رَاسة خصتةى) ةي وةى سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤف عةسةباْة سيَطةى ية نةسةطتة طواطتٓةوةى يةضاالنى

 -: بةشى طىَ يةّ ية فؤسّ

 ونة دةطتيإ دةنةويَت, تيَهشاي ناتزَيَشةناْى ناسنشدْى سؤراْةو ٖةفتاْة ,نشىَ و بةخصنيفشؤشياسة طةسِؤنةنإرَاسةى )خؤ دةطشيَت سياْة يةئةّ صاْيا
  .(ية يةنة طةسؤنةنإفشؤشياسةنإ  ىو داٖات  بةٖاى ثيَذاويظتية نةسةطتةيى و خضَةتطوصاسى و خةسجي
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  ناسَةْذإ رَاسةى     21. 13

 ية وةى بووة%  93 صياتش سيَزةنةى نشىَ بىَفشؤشياسى  رَاسةيةدا يةّ بووة 46041 فشؤشياسة طةسِؤنةنإ رَاسةى تةواوى نة دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ
 يةطةس نشىَ بىَ ناسَةْذاْى تةواوى ية بةسنةوتوة% 58 سيَزةى بةطشة و بةغذا ىثاسيَضطا ْيَشية ية نشىَ بىَ ناسَةْذاْى رَاسةى ,وة(39  رَاسة خصتةى)

   ويَٓةى ية وةى نشىَ بىَ ناسَةْذاْى يةطةٍَ بهةئ بةساووسدى ئةطةس نةَرتة نشىَ بة ناسَةْذاْى سيَزةى بةالّ. بووة 42923نةرَاسةنةى عيَشام ئاطتى
 بيَٓٔ بةناس تش ناسنةسيَهى ْاتوأْ ئةوةى بةس يةناسنةسٕ  خؤيإ طةسؤنةنإ يةنة خاوةٕ صؤسيٓةى ئةوةى يةبةس طشوشتية ثشطة ئةّ وة ٖاتووة( 10)

 بامسإ وةنو ثاسيَضطانإ ئاطتى يةطةس يةناسَةْذإ صياتشْية% 1 ية بةسنةوتووة نةَى صؤس سيَزةيةنى َيَيٓة يةسةطةصى ناسَةْذإ ٖةسوةٖا خؤيإ, يةطةٍَ
 .ئيَُةدا ْيَونؤَةيطاى نؤَةاليةتى تكاييذى و عادات يةبةس ْاطوجنيَت جؤسيَو ٖيض بة ضاالنياْة يةّ ئافشةت ىناسنشدْ نة يةثيَصوودا نشد

 و ضٓشاوةنإ,جٌ بؤ( بةشهشاو بةط) تاى نةباصسطاْىيةنةّ طيَ ضاالنى نةية( 40 رَاسة خصتةى)ية دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ وةٖةسوةٖا
 ناسَةْذإ بؤ ٖيَٓاوة بةدةطت داٖاتى صؤستشئ ضاالنياْة ئةّ نة تش جؤسى جؤساو نةسةطتةى بؤ(بةشهشاو بةط) ىتا باصسطاْى بةسط,ثيَالَو,جاْتا,وة

 . ضاالنيةنإ يةٖةَوو ناسَةْذاْى سيَزةى ية بووة% 79 سيَزةى نة ضاالنياْة يةّ ناسَةْذاْة صؤسى يةٖؤناْى يةنيَو وة طةسؤنةنإ يةنة يةخاوةٕ

 % واوى رَاسةى ناسَةْذإ بةثىَ ى ثاسيَضطاسيَزةى تة  (10) شيَوةى

 

 تيَهشِاى نشيَى و بة خصيٓى كةنى َاْطاْة    22. 13

 ٖةسثاسيَضطايةى, بؤ فشؤشياسة طةسِؤنةنإ رَاسةى بةثيَى  نشيَهإ  تةواوى يةتيَهشاى  ٖةبووة نةجياواصى(41 رَاسة خصتةى) ية دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ
 رَاسةى نة دةطةسيَتةوة وةٖؤنةى بةسنةوتووة% 47سيَزةى تش ثاسيَضطاناْى طةسجةّ يةطةٍَ بةساووسد تيايذا نشىَ تةواوى نؤى.بةغذا يةثاسيَضطاى

 دووةّ بةمنشةى بةطشة ثاسيَضطاى ٖةسوةٖا وة.عيَشام ئاطتى يةطةس يةنةطةسؤنةنإ خاوةٕ ية بةسنةوتووة% 41.5 سيَزةى ثاسيَضطايةدا يةّفشؤشياسةنإ 
 ( .11) رَاسة يةويَٓةى وةى نشىَ تةواوى نؤى ية بةسنةوتووة%28 تشية يةثاسيَضطاناْى نةضى% 17 ية صؤستش هشاىتيَ بة ديَت

 تيَهشاى بةطشة ثاسيَضطاى دواتش وة َاْطاْة ديٓاس ٖةصاس 513 طورَةى بة.تؤَاسنشدووة نشيَى تيَهشاي صؤستشئ ٖةوييَش يةثاسيَضطاى طةسؤنةنإ يةنة خاوةٕ
 .ديٓابووة ٖةصاس 140 نة  ْةجةفة ثاسيَضطاى تؤَاسنشابيَت تيايذا نشيَى تيَهشِاى نة ثاسيَضطا نةَرتئ بةالَّ.َاْطاْة تؤَاسنشدووة اسديٓاسىٖةص 464نشيَى

 و ؤساىخ بةسٖةَةناْى بؤ( بةشهشاو بةط) بووٕ تاى باصسطاْى نة يةيةنةّ طيَ ضاالنىنة( 42 رَاسة خصتةى) ية دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ ٖةسوةٖا
 تش جؤساوجؤسى نةسةطتةى بؤ(بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى ثيَالَو,جاْتا,وة و بةسط و جٌ و ضٓشاوةنإ بؤ تاى توتٓيةنإ,وةباصسطاْى خواسدْةوةو,

 كةنى صيٓةناْىبةخ وةٖةسوةٖا. ضاالنيةنإ ٖةَوو بؤ نشيَ بةٖاى يةتةواوى% 80ية نةْضيهةى ٖيَٓاوة بةدةطت نشيَيإ بةٖاى نةصؤستشئ يةضاالنى
 .كةنى بةخصيٓى و نشىَ تةواوى يةبةٖاى% 1 بةسنةوتووة نةَى صؤس سيَزةيةنى ضاالنيةنإ طصت ئاطتى يةطةس
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 %بةثيَى ثاسيَضطا  سيَزةى تةواوى نشىَ وبةخصيٓى كةنى  (11) شيَوةى

 

 

 

  ْيَوةْذى رَاسةى ناتزَيَشةنإ ناسى سؤراْةيى     23. 13

جؤسةٖا  شةناْى سؤراْةى بة ثيَى ضاالنى سؤراْة بؤتيَهشِاى رَاسةى نات رَيَ يةييَو ْضيو بووٕ ٖةية (43 خصتةى رَاسة) تووٕ يةدةسةجناَةنإ دةسنةو
 .سؤراْةناسى تيَهشِاى نات رَيَشية (9 – 8 ) بةيٓىنةوتوْةتة ضاالنى  نة

 .(44 خصتةى رَاسة) ( سؤربووة7)ثيَى ضاالنى ٖةفتةيةى بةتيَهشِاى رَاسةى سؤراْى ناسنشدٕ ية وة

 تةواوى بةٖاى ثيَذاويظيت كةنى َاْطاْة    24. 13

ثيَو  سيَزةنةى بةغذا سيَضطاىيةّ رَاسةيةدا ثا،ًَيَوٕ ديٓاس 4496 تةواوى بةٖاى ثيَذاويظيت كةنى دةطاتةنة (45 خصتةى رَاسة) دةسنةوتووة ية
يةناْى كةنى,بةالَّ بؤ ثاسيَضطاناْى تش سيَزةناْيإ ييَو ْضيهٔ. جطة بةٖاى ثيَذاويظتية %.27.8  نة دواتش بةطشة  %39.5 ٖاتووة ية

 . بةساووسد يةطةٍَ ثاسيَضطاناْى تش %0.2 سيَزةنةى دابةصيوة بؤاسيَضطاى َوطةْا نةثية

بشِى ضاالنى ةنى يةيةثيَذاويظتيةناْى ك %67  يةطةس ئاطتى ضاالنيةنإ نة سيَزةى صياتش ية (46 خصتةى رَاسة) وة ٖةسوةٖا دةسنةوتووة ية
ضاالنيةى بؤ ضاالنيةنى تش و ٖؤنةى بةٖاى ضاالنى تش ييَو جياواصٕ يةو خواسدْةوةى تاصة ٖاتووة,وة بؤ صاْني نة  شةسبةت ئاَادةنشدْى ضيَصت و فشؤشتٓى 
 .ئةّ ضاالنية ثيَويظتيةتىالنيةى و ثيَذاويظتى طةسةتايى نةدةطةسيَتةوة بؤ طشوشتى ٖةس ضا

 % ثاسيَضطا ى سيَزةى تةواوى بةٖاى ثيَذاويظتيةناْى كةنى بة ثيَ( 12)  شيَوةى
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 نؤى تةواوى بةٖاى ثيَذاويظيت خضَةتطوصاسى َاْطاْة    25. 13

 ةيةيةن خضَةتطوصاسى ثيَذاويظتيةناْى خةسجية يةبةٖاى% 47 ية صياتشة دساو نشيَى سيَزةى عيَشام ئاطتى يةطةس(  47 رَاسة خصتةى) ية دةسنةوتووة
 بةٖاى يةْيوةى ْضيهة بةغذا ثاسيَضطاى ثاسيَضطانإ ئاطتى يةطةس بةالَّ. ديٓاسة ًَيوٕ(  2041) طورَةنةى عيَشام ئاطتى يةطةس طةسؤنةنإ

 ظتيةثيَذاوي يةنؤى%20 خضَةتطوصاسى ثيَذاويظتيةناْى بةٖاى نة ديَت بةطشة ثاسيَضطاى ئةودا دواى ية بةسنةوتووة خضَةتطوصاسى ثيَذاويظتيةناْى
 . ٖاتووة( 13) رَاسة ويَٓةى ية وةى ثاسيَضطانإ يةٖةَوو خضَةتطوصاسيةنإ

 يةنةّ طيَ ضاالنى نةوتوْةتة خضَةتطوصاسى ثيَذاويظتيةناْى يةبةٖاى% 75 ْضيهةى نة( 48 رَاسة خصتةى) ية دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ ٖةسوةٖا
 و بةسط و وجٌ ,ضٓشاوةنإ(بةشهشاو بةط) تاى خواسدْةوةو,توتٓيةنإ,باصسطاْى و خؤساى بةسٖةَةناْى بؤ( بةشهشاو بةط) تاى يةباصسطاْى نةبشيتية

 .تش نةسةطتةى بؤ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى ثيَالَوجاْتا,وة

 % ثىَ ى ثاسيَضطاخضَةتطوصاسى بة ةناْىسيَزةى نؤى تةواوى بةٖاى ثيَذاويظتي (13) شيَوةى
 

 

    ْطاْةنؤى طصتى بةٖاى خةسجى َا   26. 13

 خةسجي بةٖاى تةواوى ية تيَجةساْذوة% 75 صياتشية سيَزةى بةغذا بةطشةو ثاسيَضطاناْى ئاطتى يةطةس( 49 رَاسة خصتةى) ية دةسنةوتووٕ دةسةجناَةنإ
 %.60 ية صياتش دةطاتة( َيظإ واطيت, بابٌ,) ثاسيَضطاناْى بؤ خةسجي بةٖاى وةسيَزةى تش ثاسيَضطاناْى َاْطاْةى

 بؤ( بةشهشاو بةط)  تاى يةباصسطاْى نةبشيتني يةنةّ طيَ ضاالنى ئاطتى يةطةس( 50 رَاسة خصتةى) ية دةسنةوتوٕ دةسةجناَةنإ ٖاٖةسوة وة
 بةط) تاى باصسطاْى ضاالنى جاْتا,وة وثيَالَو بةسط و جٌ و ٓشاوةنإض( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى وة توتٓيةنإ, خواسدْةوةو و خؤساى بةسٖةَةناْى

 خةسجي بةٖاى تةواوى ية% 90  ية صياتشة نة تؤَاسنشاوة تيَيذا َاْطاْةى خةسجي نةبةٖاى ضاالنني صؤستشئ تش جؤسى جؤساو نةسةطتةى بؤ( شهشاوبة
  ية صياتش يَزةىس ثيَذساو ياسَةتيةناْى و ثاداشت ية دةطشيت يةخؤ خةسجي صؤستشئ نة دةسنةوتووة ٖيَُانإ يةطةٍَ وة جؤسةناْياْةوة جياواصى بة َاْطاْة

 .تش يةخةسجيةناْى تيَجةساْذووة%  94
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 %  سيَزةى نؤى تةواوى بةٖاى خةسجي َاْطاْة بة ثىَ ى ثاسيَضطا (14)  شيَوةى

 

 

 َاْطاْة ىنؤى تةواوى بةٖاى داٖات    27. 13

 ية تيَجةساْذووة% 60 سيَزةى بةطشة بةغذاو ثاسيَضطاى ةدارَاسةي يةّ وة ديٓاس ًَيؤٕ 29735ا دةناتة َاْطاْة ىداٖات تةواوى نةنؤى( 51 رَاسة خصتةى)
 .تش يةثاسيَضطاناْى ْضيهٔ ييَو سيَزةنإ بةالَّ ٖاتووة(. 15) رَاسة ويَٓةى ية وةى عيَشام ئاطتى يةطةس طصتى داٖاتى نؤى

 بؤ( بةشهشاو بةط) تاى يةباصسطاْى نةبشيتنياالنى طيَ ض يةنةّ ية َاْطاْة ىداٖات بةٖاى تةواوى نؤى نة( 52 رَاسة خصتةى) ية دةسنةوتووة ٖةسوةٖا
 نةسةطتةى( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى بؤ جاْتا, وثيَالَو بةسط و جٌ و ضٓشاوةنإ و تاى توتٓيةنإ,وةباصسطاْى خواسدْةوةو و خؤساى بةسٖةَةناْى

 بذةٕ طشْطى ثةيوةْذيذاسةنإ ةاليةْية دةنات ثيَويظت بؤية وة تش ضاالنيةناْى داٖاتةناْى يةبةٖاى تيَجةسِاْذووة% 70ية نةصياتش تش جؤساوجؤسى
 .طةسؤنةنإ يةيةنة دةطشيَت يةخؤ ناسَةْذإ يةضاالنى صؤس نةسيَزةيةنى ضاالنياْة ّثيَصدظتٓى ئةبة

 % ى ثاسيَضطايَسيَزةيى ية نؤى تةواوى بةٖاى داٖات يةيةنة طةسؤنةنإ بة ث بووْى دابةط ( 15) شيَوةى

 

 

 ثيَوة دةسدةخةئووشةدا ضةْذ خصتةيةنى تايبةت بةّ سِوة ييَ 

 -:تىَ بيٓى  

 نإدةيية ٖؤى ْضيو خظتٓةوةى يةنةٖةْذىَ جياواصى دةبيٓشىَ يةنؤيةنإ بة . 

 (..)َٕةبةطت يةوة ٖيض صاْياسيةى دةسْةنةوتوو.
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 ( رَاسةى يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ضاالَنى طةسةنى و ثاسيَضطا0خصتةى رَاسة )

 طانإثاسيَض

باصسطاْى تاى )بةط 
بةشهشاو( 

ٕ دبؤبةسٖةَةناْى خواس
 و توتٔو خواسدْةوة 

بؤ باصسطاْى تاى )
و جٌ و ةنإ ضٓشاو

بةسط و ثيَالَو و 
 جاْتا

باصسطاْى تاى 
)بةط 

بةشهشاو(بؤناالَى 
 جؤساوجؤسى تش

ضاالَنى تش 
بؤباصسطاْى 
تانى بةط 

بةشهشاوبؤناالَى 
 ىتش )ناست
 َؤبايٌ(

طواطتٓةوةى 
ٍ و ثةٍ نة

يةسيَطةى 
عةسةباْة 
نةَشؤف يا 

ئارةٍ 
 ٔسايذةنيَص

ضاالَنى 
ئاَادةنشدْى 

 خواسدٕ

ضاالَنى 
فشؤشتٓى 
و شةسبةت 

خواسدْةوةى 
 تاصةو ضاي

ضاالَنى 
ْوطيٓطةى 

 طؤسِيٓةوةى دساو

 ويَٓةطشى 
 طةسِؤى

ضاالنى بؤيةى ثيَالَو 
ايَى نةطى ةممحوةضاالَنى 

و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى 
ذساو نةطى سيَطةثيَ

بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى 
 ثيَواْةيى

 نؤنشدْةوةى ضاالَنى

 405 22 (..) 14 (..) 12 (..) 30 57 93 176 دٖؤى

 1580 81 (..) 113 8 154 (..) 170 211 292 551 طًيَُاْى

 1309 20 (..) (..) 33 177 26 46 511 170 327 نةسنوى

 857 (..) (..) 9 26 47 (..) 17 301 151 306 ٖةوييَش

 1435 7 (..) (..) 93 93 29 (..) 344 251 617 دياية

 14709 446 (..) 74 843 1042 322 347 4539 2431 4663 بةغذا

 2130 53 53 (..) 85 107 21 11 596 469 735 بابٌ

 733 18 (..) (..) 29 4 15 7 180 125 356 نةسبةال

 1224 62 12 (..) 117 74 80 25 351 117 387 واطت

 1025 21 (..) 36 41 72 46 26 384 77 323 فْةجة

 1697 (..) (..) 17 (..) (..) (..) (..) 450 288 942 قادطية

 395 24 (..) 8 26 10 16 16 103 63 130 َوطةْا

 1790 72 9 36 107 72 107 36 510 295 546 صيكاس

 575 14 (..) (..) 43 17 (..) 14 152 43 290 َيظإ

 7756 232 39 154 579 232 424 309 2547 1003 2238 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى 
 نوسدطتإ

11555 5332 10667 836 1087 1898 1997 325 113 968 34777 

 2842 103 (..) 136 34 213 (..) 218 569 536 1033 نوى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 37619 1071 113 462 2031 2111 1087 1054 11235 5868 12588 عيَشام
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 ضاالَنى طةسةنى بةثىَ ى ثاسيَضطا  % بووْى ( دابةط 5خصتةى رَاسة ) 

 ثاسيَضطا

باصسطاْى تاى 
)بةط بةشهشاو( 
بؤبةسٖةَةناْى 

ٕ و خواسدْةوة دخواس
 و توتٔ

باصسطاْى 
تاى )بةط 

بةشهشاو( بؤ 
ضٓشاوةنإ 

جٌ و بةسط و
و ثيَالَو و 

 جاْتا 

باصسطاْى تاى 
)بةط 
االَى بةشهشاو(بؤن

 جؤساوجؤسى تش

ضاالَنى تش 
بؤباصسطاْى تانى 

بةط بةشهشاوبؤناالَى 
 َؤبايٌ( ىتش )ناست

طواطتٓةوةى نةٍ 
و ثةٍ يةسيَطةى 
عةسةباْة نة 

 َشؤظ  يا
 شايذةنيَصٔئارةيَ

ضاالَنى 
ئاَادةنشدْى 

 خواسدٕ

ضاالَنى 
فشؤشتٓى 
و شةسبةت 

خواسدْةوةى 
 تاصةو ضاي

ضاالَنى 
ْوطيٓطةى 
طؤسِيٓةوةى 

 ودسا

ويَٓةطشى 
 طةسِؤى

ضاالنى بؤيةى ثيَالَو 
ايَى نةطى و ةممحوةضاالَنى 

ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى 
سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى 

 يةنةى ثيَواْةيى

 نؤ

 1.1 2.1 (..) 3.1 (..) 0.6 (..) 2.9 0.5 1.6 1.4 دٖؤى

 4.2 7.6 (..) 24.6 0.4 7.3 (..) 16.1 1.9 5.0 4.4 طًيَُاْى

 3.5 1.8 (..) (..) 1.6 8.4 2.4 4.3 4.5 2.9 2.6 نةسنوى

 2.3 (..) (..) 1.9 1.3 2.2 (..) 1.6 2.7 2.6 2.4 ٖةوييَش

 3.8 0.7 (..) (..) 4.6 4.4 2.6 (..) 3.1 4.3 4.9 دياية

 39.1 41.7 (..) 16.1 41.5 49.3 29.7 33.0 40.4 41.4 37.0 بةغذا

 5.7 5.0 47.1 (..) 4.2 5.0 2.0 1.0 5.3 8.0 5.8 بابٌ

 1.9 1.7 (..) (..) 1.4 0.2 1.3 0.7 1.6 2.1 2.8 نةسبةال

 3.3 5.7 10.9 (..) 5.8 3.5 7.4 2.3 3.1 2.0 3.1 واطت

 2.7 1.9 (..) 7.8 2.0 3.4 4.2 2.4 3.4 1.3 2.6 ْةجةف

 4.5 (..) (..) 3.7 (..) (..) (..) (..) 4.0 4.9 7.5 قادطية

 1.0 2.2 (..) 1.7 1.3 0.5 1.5 1.5 0.9 1.1 1.0 َوطةْا

 4.8 6.7 7.9 7.8 5.3 3.4 9.9 3.4 4.5 5.0 4.3 صيكاس

 1.5 1.3 (..) (..) 2.1 0.8 (..) 1.4 1.4 0.7 2.3 َيظإ

 20.6 21.6 34.1 33.4 28.5 11.0 39.0 29.3 22.7 17.1 17.8 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

91.8 90.9 94.9 79.3 100.0 89.9 98.3 70.5 100.0 90.4 92.4 

 7.6 9.6 0.0 29.5 1.7 10.1 0.0 20.7 5.1 9.1 8.2 نوى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 عيَشام
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 ئاطتى ثاسيَضطا% يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ضاالَنى طةسةنى يةطةس بووْى ( دابةط3خصتةى رَاسة )

 ثاسيَضطا

باصسطاْى تاى )بةط 
بةشهشاو( بؤبةسٖةَةناْى 

 و توتٕٔ و خواسدْةوة دخواس

باصسطاْى تاى )بةط 
بةشهشاو( بؤ 

جٌ و بةسط ضٓشاوةنإ و
 او ثيَالَو و جاْت

باصسطاْى تاى )بةط 
بةشهشاو(بؤناالَى 

 جؤساوجؤسى تش

ضاالَنى تش بؤباصسطاْى 
تانى بةط 
ى تش بةشهشاوبؤناالَ

 َؤبايٌ( ى)ناست

طواطتٓةوةى نةٍ 
و ثةٍ يةسيَطةى 

 عةسةباْة نة
يا َشؤظ 

 شايذةنيَصٔئارةيَ

ضاالَنى 
ئاَادةنشدْى 

 خواسدٕ

ضاالَنى 
فشؤشتٓى 

و  شةبةت
خواسدْةوةى 
 تاصةو ضاي

ضاالَنى 
ْوطيٓطةى 

 طؤسِيٓةوةى دساو

ويَٓةطشى 
 طةسِؤى

ضاالنى بؤيةى ثيَالَو 
يَى ةمماحوةضاالَنى 

اَيَشى نةطى و ئ
خضَةتطوصاسى نةطى 

سيَطةثيَذساو 
بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى 

 ثيَواْةيى

 نؤ

 100 5.5 (..) 3.5 (..) 3.0 (..) 7.5 14.0 23.0 43.5 دٖؤى

 100 5.1 (..) 7.2 0.5 9.7 (..) 10.8 13.3 18.5 34.9 طًيَُاْى

 100 1.5 (..) (..) 2.5 13.5 2.0 3.5 39.0 13.0 25.0 نةسنوى

 100 (..) (..) 1.0 3.0 5.5 (..) 2.0 35.2 17.6 35.7 ٖةوييَش

 100 0.5 (..) (..) 6.5 6.5 2.0 (..) 24.0 17.5 43.0 دياية

 100 3.0 (..) 0.5 5.7 7.1 2.2 2.4 30.9 16.5 31.7 بةغذا

 100 2.5 2.5 (..) 4.0 5.0 1.0 0.5 28.0 22.0 34.5 بابٌ

 100 2.5 (..) (..) 4.0 0.5 2.0 1.0 24.5 17.0 48.5 نةسبةال

 100 5.0 1.0 (..) 9.5 6.0 6.5 2.0 28.6 9.5 31.7 واطت

 100 2.0 (..) 3.5 4.0 7.0 4.5 2.5 37.5 7.5 31.5 ْةجةف

 100 (..) (..) 1.0 (..) (..) (..) (..) 26.5 17.0 55.5 قادطية

 100 6.0 (..) 2.0 6.5 2.5 4.0 4.0 26.0 16.0 33.0 َوطةْا

 100 4.0 0.5 2.0 6.0 4.0 6.0 2.0 28.5 16.5 30.5 صيكاس

 100 2.5 (..) (..) 7.5 3.0 (..) 2.5 26.5 7.5 50.5 َيظإ

 100 3.0 0.5 2.0 7.5 3.0 5.5 4.0 32.8 12.9 28.9 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

33.2 15.3 30.7 2.4 3.1 5.5 5.7 0.9 0.3 2.8 100 

 100 3.6 (..) 4.8 1.2 7.5 (..) 7.7 20.0 18.8 36.3 طتإنوى ٖةسيَُى نوسد

 100 2.8 0.3 1.2 5.4 5.6 2.9 2.8 29.9 15.6 33.5 عيَشام
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 يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ضاالَنى الوةنى يةطةسئاطتى ثاسيَضطا % بووْى دابةطسيَزةى  (2خصتةى رَاسة )

 ثاسيَضطا

باصسطاْى تاى )بةط 
بةشهشاو( 
ْى بؤبةسٖةَةنا

ٕ و خواسدْةوة دخواس
 و توتٔ

باصسطاْى تاى 
)بةط بةشهشاو( بؤ 

جٌ و ضٓشاوةنإ و
بةسط و ثيَالَو و 

  ْتاجا

باصسطاْى تاى 
)بةط 

بةشهشاو(بؤناالَى 
 جؤساوجؤسى تش

ضاالَنى تش بؤباصسطاْى 
نى بةط تا

بةشهشاوبؤناالَى تش 
 َؤبايٌ( )ناستى

طواطتٓةوةى نةٍ و 
ثةٍ يةسيَطةى 

 يا ظَشؤعةسةباْة نة
 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ

ضاالَنى 
ئاَادةنشدْى 

 خواسدٕ

و  شةسبةتضاالَنى فشؤشتٓى 
 خواسدْةوةى تاصةو ضاي

ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى 
 دساو

 ويَٓةطشى طةسِؤى

 100 (..) (..) (..) (..) 40.7 29.6 3.7 25.9 دٖؤى

 100 (..) (..) (..) (..) 100.0 (..) (..) (..) طًيَُاْى

 (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) نةسنوى

 100 (..) (..) (..) (..) 40.0 (..) 20.0 40.0 ٖةوييَش

 100 (..) (..) (..) (..) (..) 30.0 20.0 50.0 دياية

 100 5.3 10.5 10.5 (..) 15.8 15.8 10.5 31.6 بةغذا

 100 (..) (..) (..) (..) (..) (..) 33.3 66.7 بابٌ

 100 (..) (..) (..) (..) (..) 100.0 (..) (..) النةسبة

 100 30.0 (..) (..) (..) (..) 30.0 (..) 40.0 واطت

 100 14.3 (..) (..) (..) 28.6 14.3 (..) 42.9 ْةجةف

 (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) قادطية

 100 25.0 (..) (..) (..) 75.0 (..) (..) (..) َوطةْا

 100 (..) 25.0 (..) (..) 50.0 12.5 (..) 12.5 يكاسص

 100 (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) 100.0 َيظإ

 100 3.7 3.7 (..) (..) 33.3 37.0 (..) 22.2 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى 
 نوسدطتإ

26.7 4.0 28.1 27.2 (..) 2.6 6.6 4.7 100 

 100 (..) (..) (..) (..) 45.0 15.3 10.1 29.7 نوى  ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 4.5 6.3 2.5 (..) 28.1 27.4 4.3 26.9 عيَشام
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 جؤسى  يةنةطةسِؤنةنإ يةطةس ئاطتى ثاسيَضطا %بووْى  دابةطسيَزةى ( 2خصتةى رَاسة )

 طةسِؤى نصو عاسةباْة نةسةطتةى طةس شؤطتة ثاسيَضطانإ
داس.ٖتذ  -)ئاطٔ نةثش

) 
 نؤ ٖيرت بٓوطة َاتؤسِ ٌئوتوَبيَ

 100 1.5 (..) 6.0 40.5 18.5 10.5 7.0 16.0 دٖؤى

 100 0.5 (..) 9.2 17.9 4.1 6.2 31.3 30.8 طًيَُاْى

 100 (..) 5.0 2.0 20.5 5.0 20.5 30.5 16.5 نةسنوى

 100 1.5 1.0 3.5 15.6 5.5 8.0 48.2 16.6 ٖةوييَش

 100 (..) (..) 0.5 31.5 1.0 15.0 33.0 19.0 دياية

 100 1.7 1.3 2.2 28.8 7.8 16.0 18.7 23.4 بةغذا

 100 (..) 2.5 1.0 40.0 1.0 16.0 24.0 15.5 بابٌ

 100 2.5 1.0 3.0 55.5 3.5 15.0 10.5 9.0 نةسبةال

 100 9.5 (..) 2.0 24.1 9.0 7.5 39.7 8.0 واطت

 100 (..) 1.5 1.5 21.5 4.0 11.5 31.0 29.0 ْةجةف

 100 (..) 0.5 (..) (..) (..) (..) 48.5 51.0 قادطية

 100 (..) 2.0 (..) 55.0 (..) 1.0 29.5 12.5 َوطةْا

 100 1.0 7.0 1.5 16.0 6.0 10.5 31.5 26.5 صيكاس

 100 0.5 4.0 (..) 43.0 1.0 2.0 12.5 37.0 َيظإ

 100 0.5 3.5 0.5 41.3 8.0 6.0 10.9 29.4 بةطشة

إ جطة نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطان
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

24.7 21.4 12.0 6.2 30.7 1.5 2.2 1.3 100 

 100 1.0 0.3 7.0 20.4 6.6 7.3 32.9 24.4 نونشدْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 1.2 2.1 1.9 30.0 6.2 11.6 22.3 24.7 عيَشام
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 5102 طايَى بؤ نوسدطتإ وٖةسيَُى عيَشام ية طةسؤنةنإ يةنة سِووثيَوى

 
 جؤسى يةنةطةسِؤنةنإ يةطةس ئاطتى ضاالَنى ئابووسى % بووْى دابةطسيَزةى ( 6ةى رَاسة  )خصت

 ضاالَنى
نةسةطتةى 
 طةسشؤطتة

 طةسؤى نصو عاسةباْة

)ئاطٔ نةثش
داس ...ٖتذ -

) 

 نؤ ٖيرت بٓوطة َاتؤسِ ئوتوَبيٌَ

باصسطاْى تاى )بةط 
بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و 

 و توتٔخواسدْةوة

20.9 25.1 9.3 4.5 32.8 3.6 2.1 1.8 100 

باصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ 
جٌ و بةسط و ثيَالَو و ضٓشاوةنإ و

 جاْتا

34.5 16.8 19.2 1.4 26.8 .4 1.0 (..) 100 

باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى 
 تش

34.8 14.8 11.2 2.2 32.0 2.0 2.0 0.9 100 

ضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط 
ى شاوبؤناالَى تش )ناستبةشه

 َؤبايٌ(

16.8 0.2 0.9 47.8 33.7 (..) (..) 0.6 100 

طواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ يةسيَطةى 
 ئارةٍَ يا َشؤظعةسةباْة نة

 سايذةنيَصٔ

3.5 65.5 (..) 2.6 (..) (..) 21.5 6.8 100 

 100 (..) (..) (..) 21.0 1.8 21.2 51.6 4.4 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

ى فشؤشتٓى طوششاو و ضاالَن
 خواسدْةوةى تاصةو ضاية

0.7 37.7 15.4 13.7 31.1 (..) (..) 1.4 100 

 100 0.4 (..) (..) 72.8 (..) 6.4 (..) 20.4 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100 (..) (..) (..) 28.3 52.9 18.8 (..) (..) ويَٓةطشى طةسِؤى

ضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
يَى نةطى و ئاَيَشى اةممح

خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو 
 بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

30.3 (..) 0.2 49.7 16.7 (..) (..) 3.2 100 

 100 1.2 2.1 1.9 30.0 6.2 11.6 22.3 24.7 عيَشام
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 ديٓاس (1000)بة طا( بةٖاو سِيَزةى طةسَايةى وةبةسٖيَٓةسى ئيَظتا يةطةس ئاطتى ثاسيَض7خصتةى رَاسة )

 طةسَايةى وةبةسٖيَٓةسى ئيَظتا % طةدىسِيَزةى  بةٖاى طةسَايةى وةبةسٖيَٓةسى ئيَظتا ثاسيَضطانإ

 2.0 1,491,352 دٖؤى

 6.3 4,638,321 طًيَُاْى

 3.2 2,371,908 نةسنوى

 3.3 2,435,990 ٖةوييَش

 2.1 1,558,123 دياية

 35.0 25,615,364 بةغذا

 6.5 4,790,956 بابٌ

 1.5 1,080,589 نةسبةال

 3.6 2,602,004 واطت

 1.4 1,033,969 ْةجةف

 1.0 708,625 قادطية

 0.5 349,516 َوطةْا

 7.2 5,264,390 صيكاس

 1.3 985,550 َيظإ

 25.0 18,356,852 بةطشة

 88.3 64,717,846 نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى نوسدطتإ

 11.7 8,565,663 يَُى نوسدطتإنونشدْةوةى ٖةس

 100.0 73,283,509 عيَشام
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 (ديٓاس1000بة)سى و(بةٖاو سِيَزةى طةسَايةى وةبةسٖيَٓةسى ئيَظتا يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابو8خصتةى رَاسة )

 سِيَزة % بةٖاى طةسَايةى وةبةسٖيَٓةسى ئيَظتا ضاالَنى

ْى خواسدٕ و باصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةنا
 و توتٔخواسدْةوة 

22,747,989 31.0 

جٌ و بةسط و ضٓشاوةنإ وباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ 
 اثيَالَو و جاْت

13,852,532 18.9 

 31.0 22,694,297 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

ضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش 
 َؤبايٌ( ى)ناست

1,724,299 2.4 

 ئارةٍَ ياَشؤظ طواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ يةسيَطةى عةسةباْة نة
 سايذةنيَصٔ

511,990 0.7 

 4.1 2,977,956 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 2.4 1,743,290 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي  شةسبةت ضاالَنى فشؤشتٓى

 9.0 6,630,322 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 0.1 64,557 ويَٓةطشى طةسِؤى

ايَى نةطى و ئاَيَشى ةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى 

 ثيَواْةيى

336,275 0.5 

 100.0 73,283,507 عيَشام
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 %ؤنةنإ يةطةس ئاطتى ثاسيَضطا ةسِبؤخاوةٕ يةنةط سةطةص جؤسى يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى  بووْى دابةطسيَزةى ( 9رَاسة ) خصتةى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ثاسيَضطانإ

 جؤسى نؤَةالَيةتى 

 نؤ

 َىَ ْيَش

 100 1.5 98.5 دٖؤى

 100 (..) 100.0 طًيَُاْى

 100 (..) 100.0 نةسنوى

 100 0.5 99.5 ٖةوييَش

 100 2.0 98.0 دياية

 100 7.4 92.6 بةغذا

 100 1.5 98.5 بابٌ

 100 1.5 98.5 نةسبةال

 100 3.5 96.5 واطت

 100 2.5 97.5 ْةجةف

 100 (..) 100.0 قادطية

 100 (..) 100.0 َوطةْا

 100 0.5 99.5 صيكاس

 100 21.5 78.5 َيظإ

 100 8.0 92.0 بةطشة

 100 5.7 94.3 نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 0.4 99.6 نونشدْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 5.3 94.7 عيَشام
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 % بؤخاوةٕ يةنةطةسِؤنةنإ يةطةس ئاطتى  ضاالَنى ئابوسى  سةطةصيةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى   بووْى دابةط سيَزةى( 10خصتةى رَاسة )

 ضاالَنى

 /سةطةصجؤسى نؤَةالَيةتى

 نؤ
 َىَ ْيَش

و باصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 
 تٔتو

91.5 8.5 100 

جٌ و بةسط و ثيَالَو و ضٓشاوةنإ وباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ 
 جاْتا 

94.8 5.2 100 

 100 5.0 95.0 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 100 (..) 100.0 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 100 (..) 100.0 سايذةنيَصٔ ئارةٍَيا َشؤظ عةسةباْة نةيَطةى يةسطواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ 

 100 2.0 98.0 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 100 0.7 99.3 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي  شةسبةت ضاالَنى فشؤشتٓى

 100 (..) 100.0 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100 (..) 100.0 ويَٓةطشى طةسِؤى

ايَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى ةممحالَو وةضاالَنى ضاالنى بؤيةى ثيَ
 نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

100.0 (..) 100 

 100 5.3 94.7 عيَشام
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 بةشى ئاَاسى باصسطاْى -دةطتةى ئاَاسى ٖةسيَُى نوسدطتإ                                                                                                  31

 %ثاسيَضطا خاوةٕ يةنة طةسِؤنةنإ  يةطةسئاطتى تةَةْى  طشوثاتى سيَزةو بووْى( دابةش11خصتةى رَاسة)

 نؤ صياتش 65 64ـ55 54ـ45 44ـ35 34ـ25 24ـ15 14ـ6 ثاسيَضطا/طشوث

 100 4.0 5.5 11.0 28.5 28.0 21.5 1.5 دٖؤى

 100 (..) 0.5 14.4 37.9 40.0 7.2 (..) طًيَُاْى

 100 (..) (..) 1.0 36.0 50.0 11.0 2.0 نةسنوى

 100 1.0 2.5 10.1 23.6 38.2 22.1 2.5 ٖةوييَش

 100 1.0 5.0 18.0 24.0 36.5 14.0 1.5 دياية

 100 0.3 5.7 18.5 32.0 27.5 15.3 0.5 بةغذا

 100 0.5 5.0 14.0 35.0 33.5 12.0 (..) بابٌ

 100 4.5 8.0 15.0 21.0 32.5 19.0 (..) نةسبةال

 100 (..) 9.5 20.1 30.7 32.7 7.0 (..) واطت

 100 (..) 1.0 13.5 29.5 42.0 14.0 (..) ْةجةف

 100 (..) 2.0 7.5 38.0 42.5 10.0 (..) قادطية

 100 (..) 5.0 15.5 25.0 36.0 18.5 (..) َوطةْا

 100 (..) (..) 4.5 24.0 57.0 14.5 (..) صيكاس

 100 (..) 0.5 22.0 27.5 43.0 7.0 (..) َيظإ

 100 3.5 7.0 15.4 25.4 28.4 17.9 2.5 بةطشة

نؤنشدْةوةى طصت 
ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى 

 نوسدطتإ

0.9 14.8 32.6 29.9 15.5 5.2 1.1 100 

نونشدْةوةى ٖةسيَُى 
 نوسدطتإ

1.0 13.7 37.7 32.3 12.6 1.8 0.9 100 

 100 1.1 4.9 15.3 30.1 33.0 14.7 0.9 عيَشام
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 % يةطةس ئاطتى ضاالنَى ئابوسى  طةسِؤنةنإ يةنة خاوةٕ تةَةْى طشوثاتى سيَزةو دابةشبووْى( 12خصتةى رَاسة )

 64ـ55 54ـ45 44ـ35 34ـ25 24ـ15 14ـ 6 ضاالَنى
65 

 صياتش
 نؤ

 100 0.7 4.9 18.9 31.6 31.2 12.0 0.6 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 100 0.9 3.4 15.5 31.3 36.6 12.2 0.2 جٌ و بةسط و ثيَالَو و جاْتا ضٓشاوةنإ وباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ 

 100 1.8 6.2 12.8 29.8 32.2 16.3 0.8 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 100 (..) 4.2 10.8 33.3 22.0 26.1 3.7 (نى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناستى َوبايٌ  ضاالَنى تش بؤباصسطاْى تا

 100 (..) 2.3 7.4 16.9 29.5 40.4 3.5 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ ياَشؤظ  عةسةباْة نةسيَطةى يةنةٍ و ثةٍ  طواطتٓةوةى

 100 (..) 7.4 17.8 27.7 36.4 10.6 (..) ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 100 0.7 4.9 14.2 24.1 42.2 12.1 1.9 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي  شةسبةتضاالَنى فشؤشتٓى 

 100 (..) 0.9 12.3 58.0 28.9 (..) (..) ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100 (..) (..) 14.9 9.4 41.6 34.1 (..) طةسِؤى ويَٓةطشى

يَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

3.8 24.9 33.5 26.0 7.2 0.9 3.6 100 

 100 1.1 4.9 15.3 30.1 33.0 14.7 0.9 عيَشام
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 خاوةٕ يةنة طةسِؤنةنإ يةطةس ئاطتى ثاسيَضطا   % صاْظتى ئاطتى ىبووْى سيَزة ( دابةط13تةى رَاسة )خص

 ْةخويَٓذةواس ثاسيَضطانإ
تةْٗا 

 خويَٓذْةوة

خويَٓذْةوةو 
 ْوطني

 دبًؤّ ئاَادةيى ْاوةْذى طةسةتايى
بةنايؤسيؤس 
 بةطةسةوةتش

 نؤ

 100 0.5 0.5 7.0 24.0 30.0 16.0 6.0 16.0 دٖؤى

 100 (..) (..) 7.2 37.4 42.1 11.8 1.5 (..) طًيَُاْى

 100 (..) 0.5 0.5 12.0 55.0 32.0 (..) (..) نةسنوى

 100 1.5 1.5 5.5 14.6 25.6 17.1 11.1 23.1 ٖةوييَش

 100 5.0 4.5 10.0 17.5 38.0 11.5 1.0 12.5 دياية

 100 1.3 1.9 8.1 16.4 33.4 23.3 1.7 14.0 بةغذا

 100 1.0 4.0 14.5 23.5 39.0 11.0 1.5 5.5 بابٌ

 100 1.0 3.0 6.5 17.0 34.5 14.5 4.0 19.5 نةسبةال

 100 2.0 3.0 4.5 10.6 42.7 28.1 3.5 5.5 واطت

 100 1.0 2.0 15.0 33.5 33.5 9.0 (..) 6.0 ْةجةف

 100 2.0 3.0 1.0 23.5 41.0 17.5 6.0 6.0 قادطية

 100 0.5 3.0 8.0 9.0 45.5 14.0 1.0 19.0 َوطةْا

 100 (..) 3.0 14.5 30.5 34.0 12.5 0.5 5.0 صيكاس

 100 (..) 0.5 1.0 1.0 27.5 18.5 21.0 30.5 َيظإ

 100 1.5 2.0 2.0 3.5 35.3 22.4 4.0 29.4 بةطشة

نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

15.4 2.6 20.7 36.0 14.9 6.8 2.2 1.4 100 

 100 0.5 0.5 6.7 28.6 35.4 14.0 5.0 9.3 ْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإنونشد

 100 1.3 2.1 6.8 15.9 35.9 20.2 2.8 14.9 عيَشام
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 سى %وخاوةٕ يةنة طةسِؤنةنإ يةطةس ئاطتى  ضاالَنى ئابو صاْظتى  ئاطتىى بووْى سيَزة (  دابةط14خصتةى رَاسة) 

 ْةخويَٓذةواس ضاالَنى
تةْٗا 

 خويَٓذْةوة

طني و ْو
 خويَٓذْةوة

 دبًؤّ ئاَادةيى ْاوةْذى طةسةتايى
بةنايؤسيؤس 
 بةطةسةوةتش

 نؤ

 100 0.6 1.6 4.0 14.5 37.4 22.0 3.5 16.5 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 100 3.3 3.2 9.5 19.9 35.7 15.9 2.1 10.3 جٌ و بةسط و ثيَالَو و جاْتا  ضٓشاوةنإ وباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ

 100 1.5 2.9 8.8 18.3 35.8 17.4 2.4 12.9 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 100 0.2 1.7 11.8 17.4 34.9 28.5 2.8 2.7 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 100 (..) (..) (..) 0.8 21.5 29.2 1.1 47.4 سايذةنيَصٔ ئارةٍَياَشؤظ ْة نةعةسةبايةسيَطةى طواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ 

 100 1.2 (..) 9.9 13.9 38.6 20.8 1.9 13.8 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 100 0.4 0.3 2.5 10.4 43.2 23.9 2.9 16.4 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي  شةسبةتضاالَنى فشؤشتٓى 

 100 5.8 12.6 16.6 30.0 34.6 0.4 (..) (..) دساو ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى

 100 5.4 (..) 18.8 41.6 34.1 (..) (..) (..) ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

28.1 7.5 37.6 18.9 4.4 3.6 (..) (..) 100 

 100 1.3 2.1 6.8 15.9 35.9 20.2 2.8 14.9 عيَشام
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 يةنة طةسِؤنةنإ يةطةس ئاطتى ثاسيَضطا%  ىناسنشدْ جيَهىدةطى طايَ بووْى سيَزةو ( دابةط15خصتةى رَاسة)           

 نؤ 2010-2015 2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979 ثاسيَضطانإ

 100 38.5 40.0 19.0 2.0 0.5 دٖؤى

 100 34.9 61.5 3.1 0.5 (..) طًيَُاْى

 100 64.5 35.5 (..) (..) (..) نةسنوى

 100 48.7 34.7 14.6 1.0 1.0 ٖةوييَش

 100 40.5 45.0 13.0 1.5 (..) دياية

 100 46.9 44.2 8.4 0.5               (..) بةغذا

 100 34.5 54.0 10.0 1.0 0.5 بابٌ

 100 35.5 49.5 14.0 1.0 (..) نةسبةال

 100 29.6 52.3 16.6 1.5 (..) واطت

 100 33.5 64.0 2.5 (..) (..) ْةجةف

 100 29.0 59.0 11.0 1.0 (..) قادطية

 100 27.5 61.5 11.0 (..) (..) َوطةْا

 100 75.0 25.0 (..) (..) (..) صيكاس

 100 61.5 38.0 (..) 0.5 (..) َيظإ

 100 40.3 46.3 11.4 2.0 (..) بةطشة

نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

(..) 0.9 8.9 45.8 44.4 100 

 100 39.6 50.4 8.8 0.9 0.4 نونشدْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 44.0 46.1 8.9 0.9 0.1 عيَشام
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 سى  %ويةنةطةسِؤنةنإ يةطةسئاطتى ضاالَنى  ئابو بووْى سيَزةو طايَى دةطجيَهى ناسنشدْى ( دابةط16خصتةى رَاسة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2010 2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979 ضاالَنى  نؤ 

ةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و باصسطاْى تاى )ب
 و توتٔخواسدْةوة 

0.1 1.2 12.8 51.2 34.7 100.0 

جٌ و بةسط و ضٓشاوةنإ وباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ 
 ثيَالَو و جاْتا 

(..) 0.6 7.4 47.9 44.0 100.0 

 100.0 50.0 43.2 6.3 0.5 (..) باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 ىش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناستضاالَنى ت
 َؤبايٌ(

(..) (..) 0.2 28.1 71.7 100.0 

 ئارةٍَ ياَشؤظ نة عةسةباْة يةسيَطةىطواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ 
 سايذةنيَصٔ

(..) 2.3 4.2 25.5 68.0 100.0 

 100.0 54.8 34.0 9.4 1.8 (..) ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 100.0 36.9 51.4 9.4 1.8 0.5 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي  ةبةتصضاالَنى فشؤشتٓى

 100.0 30.9 59.4 9.7 (..) (..) ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100.0 86.6 7.9 5.4 (..) (..) ويَٓةطشى طةسِؤى

ايَى نةطى و ئاَيَشى ةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
ةناسٖيَٓاْى يةنةى خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو بةب

 ثيَواْةيى

(..) (..) 9.3 57.4 33.3 100.0 

 100.0 44.0 46.1 8.9 0.9 0.1 عيَشام
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 % طةسِؤنةنإ  نة نشىَ دةدةٕ بةثىَ ى ثاسيَضطا خاوةٕ يةنة ْيَوةْذى ( سِيَزةى 17خصتةى رَاسة )

 خاوةٕ يةنةطةسِؤنةنإ نةنشىَ دةدةٕ ثاسيَضطانإ

 32.5 دٖؤى

 39.0 طًيَُاْى

 0.5 نةسنوى

 15.1 ٖةوييَش

 63.5 دياية

 34.6 بةغذا

 30.5 بابٌ

 48.5 نةسبةال

 27.6 واطت

 11.0 ْةجةف

 22.5 قادطية

 23.0 َوطةْا

 52.5 صيكاس

 26.0 يظإَ

 17.4 بةطشة

 29.8 نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى نوسدطتإ

 30.8 نوى  ٖةسيَُى نوسدطتإ

 29.9 عيَشام
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 خاوةٕ يةنةطةسِؤنةنإ  نة نشىَ دةدةٕ بةثىَ ى ضاالَنى ئابوسى   % ْيَوةْذى ( سِيَزةى18خصتةى رَاسة )

 خاوةٕ يةنةطةسِؤى نةنشىَ دةدةٕ  % ضاالَنى

 30.5 و توتٔاصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة ب

 41.8 جٌ و بةسط و ثيَالَو و جاْتا ضٓشاوةنإ وباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ 

 29.6 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 13.7 َؤبايٌ(ى ضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 14.2 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ ياَشؤظ عةسةبإ نةيةسيَطةى  طواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ ب

 24.4 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 29.8 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي شةسبةت ضاالَنى فشؤشتٓى 

 16.0 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 28.3 ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

9.7 

 29.9 عيَشام
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 ناسةناْيإ بةثىَ ى ثاسيَضطا  %ساثةسِاْذْى يةنةطةسِؤنةنإ نةئاَيَشى َؤبايٌ بةناسديَٓٔ بؤَةبةطتى  ْيَوةْذى ( سِيَزةى19خصتةى رَاسة )
 

 َوبايٌ بةناسٖيَٓاْى ثاسيَضطانإ

 14.5 دٖؤى

 45.1 طًيَُاْى

 4.5 نةسنوى

 35.2 ٖةوييَش

 15.5 دياية

 45.0 بةغذا

 33.0 بابٌ

 51.5 نةسبةال

 63.3 واطت

 26.0 ْةجةف

 1.0 قادطية

 (..) َوطةْا

 31.5 صيكاس

 9.5 َيظإ

 21.4 بةطشة

 32.6 نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى نوسدطتإ

 37.8 ى  ٖةسيَُى نوسدطتإنو

 32.9 عيَشام
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ضاالَنى ساثةسِاْذْى ناسةناْيإ بةثيَي  يةنةطةسِؤنةنإ نةئاَيَشى َؤبايٌ بةناسديَٓٔ بؤَةبةطتىْيَوةْذى خاوةٕ ( سِيَزةى 20خصتةى رَاسة)
 سى %وئابو

 بةناسٖيَٓاْى َؤبايٌ يةاليةٕ خاوةٕ يةنةطةسِؤنةنة % ضاالَنى

 36.6  و توتٔ ةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوةباصسطاْى تاى )ب

 35.7 جٌ و بةسط و ثيَالَو و جاْتا  ضٓشاوةنإ وباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ

 30.5 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 46.1 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 21.9 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ ياَشؤظ  عةسةباْة نة يةسيَطةى ى نةٍ و ثةٍطواطتٓةوة

 22.0 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 18.8 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي  شةسبةتضاالَنى فشؤشتٓى 

 82.5 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 45.0 ويَٓةطشى طةسِؤى

و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى يَى نةطى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

24.1 

 32.9 عيَشام
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 خاوةٕ يةنةطةسِؤنةنإ يةطةس ئاطتى ثاسيَضطا % جؤسى نةسةطتةى فشؤششاوى بووْى سيَزةو  ( دابةط21خصتةى رَاسة )

 نؤ بةناسٖاتوو ْوىَ ثاسيَضطانإ

 100 3.5 96.5 دهوك

 100 4.8 95.2 دٖؤى

 100 18.5 81.5 طًيَُاْى

 100 6.0 94.0 نةسنوى

 100 10.0 90.0 ٖةوييَش

 100 11.5 88.5 دياية

 100 7.6 92.4 بةغذا

 100 13.0 87.0 بابٌ

 100 12.1 87.9 نةسبةال

 100 27.5 72.5 واطت

 100 3.8 96.2 ْةجةف

 100 10.4 89.6 قادطية

 100 2.8 97.2 َوطةْا

 100 20.0 80.0 صيكاس

 100 11.4 88.6 َيظإ

 100 11.2 88.7 بةطشة

 100 5.0 95.0 نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 10.7 89.3 نوى  ٖةسيَُى نوسدطتإ

    عيَشام
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 %  سىوضاالَنى ئابو جؤسى نةسةطتةى فشؤششاوى خاوةٕ يةنةطةسِؤنةنإ يةطةسئاطتى بووْى سيَزةو ( دابةط 22خصتةى رَاسة )

 نؤ بةناسٖاتوو ْوىَ ضاالَنى

و باصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة
 توتٔ

(..) (..) (..) 

جٌ و بةسط و ثيَالَو و  ضٓشاوةنإ وباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو( بؤ
 جاْتا

88.3 11.7 100 

 100 11.3 88.7 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 100 (..) 100.0 َؤبايٌ( ىبةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست بؤباصسطاْى تاىضاالَنى تش

 ئارةٍَيا َشؤظ نة يةسيَطةى عةسةباْةطواطتٓةوةى نةٍ و ثةٍ 
 سايذةنيَصٔ

(..) (..) (..) 

 (..) (..) (..) ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 (..) (..) (..) ي و خواسدْةوةى تاصةو ضا صةسبةتضاالَنى فشؤشتٓى

 (..) (..) (..) ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 (..) (..) (..) ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

(..) (..) (..) 

 100 10.7 89.3 عيَشام
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 ٕ يةطةسئاطتى ثاسيَضطا  %يةثاسيَضطائةّ خاوةٕ يةنةطةسِؤنإ نةداْيصتوى  بووْى دابةطسيَزةى (  23خصتةى رَاسة)

 نةْيصتةجىَ ى ثاسيَضطإ ةنإخاوةٕ يةنة طةسِؤن ثاسيَضطا

 94.5 دٖؤى

 100.0 طًيَُاْى

 95.5 نةسنوى

 99.5 ٖةوييَش

 100.0 دياية

 99.7 بةغذا

 99.5 بابٌ

 99.5 نةسبةال

 97.5 واطت

 98.0 ْةجةف

 100.0 قادطية

 100.0 َوطةْا

 100.0 صيكاس

 100.0 َيظإ

 99.0 بةطشة

 92.5 نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى نوسدطتإ

 7.5 نوَى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100.0 عيَشام
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 بةشى ئاَاسى باصسطاْى -دةطتةى ئاَاسى ٖةسيَُى نوسدطتإ                                                                                                  43

 ٕ يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابوسى  %يةثاسيَضطائةّ ْيصتوى خاوةٕ يةنةطةسِؤنإ نةدابووْى  دابةطسيَزةى ( 24خصتةى رَاسة)
 

 خاوةٕ يةنةطةسِؤنإ نةداْيصتوى ثاسيَضطإ ضاالَنى

 99.5 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 99.8 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 99.5 ى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تشباصسطاْ

 99.2 َؤبايٌ(ى ضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 99.0 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 99.5 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 95.9  و خواسدْةوةى تاصةو ضايشةسبةت ضاالَنى فشؤشتٓى 

 100.0 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100.0 ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

97.3 

 99.3 عيَشام
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 بةشى ئاَاسى باصسطاْى -دةطتةى ئاَاسى ٖةسيَُى نوسدطتإ                                                                                                  44

 طةسِؤنةنإ بةثىَ ى ٖةيَبزاسدْى جؤسى ناسنشدٕ يةيةنةطةسِؤنةنإ يةطةسئاطتى ثاسيَضطا  %يةنة بووْى دابةطسيَزةى  (25خصتةى رَاسة )

 يةى ثيصة ثاسيَضطا
ثيصةى طةسةنى و 

 ناسى تشى ْية
 نؤ ثيصةى دووةَى

 100 5.0 5.5 89.5 دٖؤى

 100 10.8 10.3 79.0 طًيَُاْى

 100 (..) (..) 100.0 نةسنوى

 100 1.0 1.0 98.0 ٖةوييَش

 100 0.5 (..) 99.5 يةديا

 100 5.4 3.2 91.4 بةغذا

 100 1.0 1.0 98.0 بابٌ

 100 1.0 1.0 98.0 نةسبةال

 100 4.0 3.5 92.5 واطت

 100 19.5 1.5 79.0 ْةجةف

 100 (..) (..) 100.0 قادطية

 100 (..) (..) 100.0 َوطةْا

 100 (..) (..) 100.0 صيكاس

 100 1.0 0.5 98.5 َيظإ

 100 2.0 (..) 98.0 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

94.8 1.6 3.6 100 

 100 7.0 6.8 86.2 نوى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 3.8 2.0 94.2 عيَشام
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 ضاالَنى ئابوسى % يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ٖةيَبزاسدْى جؤسى ناسنشدٕ يةيةنةطةسِؤنةنإ يةطةسئاطتى بووْى دابةطسيَزةى (  26خصتةى رَاسة)

 يةى ثيصة ضاالَنى
ثيصةى طةسةنى و 

 ناسى تشى ْية
 نؤ ثيصةى دووةَى

 100 3.2 2.1 94.7 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 100 5.9 3.4 90.6 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 100 5.4 1.7 93.0 اْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تشباصسط

 100 2.2 2.3 95.5 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 100 0.5 (..) 99.5 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 100 1.2 0.6 98.2 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 100 1.5 1.4 97.1 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي شةسبةت وضاالَنى فشؤشتٓى 

 100 0.4 5.4 94.2 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100 (..) 5.4 94.6 ويَٓةطشى طةسِؤى

 100 (..) 0.2 99.8 ى يةنةى ثيَواْةيىيَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْاةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 

 100 3.8 2.0 94.2 عيَشام
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 يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ٖؤناْى نةئةّ ناسة تةْٗا ناسَة يةطةسئاطتى ثاسيَضطا % بووْى دابةطسيَزةى ( 27) خصتةى رَاسة

 ثاسيَضطا
ٖيض ناسيَهى شياوتش ْية نة 
 بطوجنىَ يةطةٍَ ييَٗاتوويِ

هى تشّ يةبةسئةوةى ٖيض ناسيَ
 بةدةطت ْةنةوتووة تانو ئيَظتا

يةّ ناسة طةسِؤنةَذا ئةوةْذةّ 
دةطت دةنةوىَ ثيَذاويظتيِ 

 جىَبةجىَ بهات

شويَٓى ثيَصوّ 
تةقيَٓشايةوة ياخود 

تيَهذسا يةاليةٕ خاوةٕ 
 َويَهةوة 

دةسنشاّ يةناسى ثيَصوّ 
)جافةسَاْبةس بيَت يإ 
ناسنةس بيَت يةنةستى 

 تايبةت (

 نؤ ٖيرت

 100 1.1 (..) (..) 9.5 60.9 28.5 دٖؤى

 100 (..) (..) 0.6 26.0 66.9 6.5 طًيَُاْى

 100 (..) (..) (..) 0.5 99.0 0.5 نةسنوى

 100 (..) (..) 0.5 10.3 19.0 70.3 ٖةوييَش

 100 (..) (..) (..) 24.6 37.2 38.2 دياية

 100 1.5 0.4 0.2 6.8 76.2 14.9 بةغذا

 100 0.5 (..) (..) 1.5 75.5 22.4 بابٌ

 100 4.6 0.5 0.5 37.8 37.2 19.4 نةسبةال

 100 1.6 6.0 (..) 8.7 81.5 2.2 واطت

 100 (..) (..) 1.9 (..) 49.4 48.7 ْةجةف

 100 (..) (..) (..) (..) 87.0 13.0 قادطية

 100 (..) (..) (..) 1.5 95.5 3.0 َوطةْا

 100 (..) (..) (..) (..) 33.0 67.0 صيكاس

 100 (..) (..) (..) (..) 98.0 2.0 َيظإ

 100 3.6 2.0 (..) 2.5 37.1 54.8 بةطشة

 100 1.6 0.8 0.1 5.7 63.8 27.9 نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 0.2 (..) 0.5 18.1 49.6 31.6 نوى  ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 1.5 0.8 0.2 6.6 62.9 28.1 عيَشام
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 يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ٖؤناْى نةئةّ ناسة تةْٗا ناسَة يةطةسئاطتى ضاالنى  ئابوسى % بووْى دابةط سيَزةى(  28سة)خصتةى رَا

 ضاالَنى
ٖيض ناسيَهى شياوتش ْية نة 
 بطوجنىَ يةطةٍَ ييَٗاتوويِ

يةبةسئةوةى ٖيض 
ناسيَهى تشّ 

بةدةطت 
ْةنةوتووة تانو 

 ئيَظتا

يةّ ناسة طةسِؤنةَذا 
ت ئةوةْذةّ دةط

دةنةوىَ ثيَذاويظتيِ 
 جىَبةجىَ بهات

شويَٓى ثيَصوّ 
تةقيَٓشايةوة 
ياخود تيَهذسا 
يةاليةٕ خاوةٕ 

 َويَهةوة 

دةسنشاّ يةناسى 
ثيَصوّ 

)جافةسَاْبةس بيَت 
يإ ناسنةس بيَت 

 يةنةستى تايبةت (

 نؤ ٖيرت

 100 1.5 1.2 0.1 7.5 61.7 28.0 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 100 0.4 0.8 0.2 5.0 70.4 23.2 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 100 1.9 0.7 0.1 6.5 61.7 29.1 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 100 3.8 (..) (..) 4.8 54.1 37.2 َؤبايٌ(بةشهشاوبؤناالَى تش )ناستى  ضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط

 100 2.9 (..) (..) 0.3 51.1 45.7 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 100 (..) 0.9 1.2 8.1 71.3 18.5 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 100 (..) (..) (..) 3.2 65.1 31.7 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي  صةسبةت وضاالَنى فشؤشتٓى

 100 (..) (..) (..) 34.5 30.6 34.9 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100 (..) (..) (..) (..) 85.9 14.1 ويَٓةطشى طةسِؤى

ايَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى ةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

29.3 60.6 3.8 (..) (..) 6.3 100 

 100 1.5 0.8 0.2 6.6 62.9 28.1 عيَشام
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 يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى جؤسى شوئَ يةطةسئاطتى ثاسيَضطا % بووْى دابةطسيَزةى  ( 29خصتةى رَاسة )

 نؤ جوالَو ْةطؤسِ ثاسيَضطا

 100 31.5 68.5 دٖؤى

 100 23.1 76.9 طًيَُاْى

 100 34.0 66.0 نةسنوى

 100 16.6 83.4 ةوييَشٖ

 100 18.0 82.0 دياية

 100 32.7 67.3 بةغذا

 100 14.5 85.5 بابٌ

 100 14.5 85.5 نةسبةال

 100 54.8 45.2 واطت

 100 61.0 39.0 ْةجةف

 100 51.0 49.0 قادطية

 100 29.0 71.0 َوطةْا

 100 44.5 55.5 صيكاس

 100 9.5 90.5 َيظإ

 100 22.4 77.6 بةطشة

ى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى نؤ
 نوسدطتإ

69.0 31.0 100 

 100 22.3 77.7 نوى  ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 30.4 69.6 عيَشام
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 يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى جؤسى شوئَ يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابوسى  % بووْى دابةطسيَزةى ( 30خصتةى رَاسة)

 نؤ جوالَو ْةطؤس ضاالَنى

 100 27.4 72.6  و توتٔةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوةباصسطاْى تاى )ب

 100 17.5 82.5 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 100 27.3 72.7 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 100 52.1 47.9 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 100 99.2 0.8 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 100 41.9 58.1 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 100 30.8 69.2 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضاشةسبةت وضاالَنى فشؤشتٓى 

 100 3.9 96.1 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100 62.3 37.7 ويَٓةطشى طةسِؤى

ايَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى ةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

37.7 62.3 100 

 100 30.4 69.6    عيَشام
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 % ى ٖؤناسى دةطت ْيصاْهشدْى شويَٓى ناسنشدٕ يةطةس ئاطتى ثاسيَضطا يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَبووْى  دابةطسيَزةى (  31خصتةى رَاسة )

 ثاسيَضطا

ْاتوامن جيَطايةنى 
تشبةدةطت بيَِٓ 
تةسخإ نشابيَت 

 بؤناسنشدٕ 

ْاتوامن جيَطايةنى تش 
بهشِّ يإ بةنشىَ بطشّ 

 سنشدٕتايبةت بىَ بؤنا

يةبةسئةوةى باشرتئ 
جيَطاية و صؤستشئ 
 قاصاجنى تيَذاية 

 نؤ ٖيرت 

 100 0.7 18.8 42.8 37.7 دٖؤى

 100 (..) 26.5 58.3 15.2 طًيَُاْى

 100 (..) 99.2 0.8 (..) نةسنوى

 100 (..) 33.3 16.7 50.0 ٖةوييَش

 100 (..) 26.2 38.4 35.4 دياية

 100 0.8 49.9 33.8 15.5 بةغذا

 100 (..) 50.3 36.3 13.5 بابٌ

 100 16.3 56.4 16.9 10.5 نةسبةال

 100 (..) 44.6 53.3 2.2 اطتو

 100 (..) 6.4 79.5 14.1 ْةجةف

 100 (..) 68.4 25.5 6.1 قادطية

 100 (..) 2.1 93.7 4.2 َوطةْا

 100 (..) 11.7 24.3 64.0 صيكاس

 100 (..) 39.8 44.8 15.5 َيظإ

 100 3.8 30.8 37.2 28.2 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى 
 نوسدطتإ

20.0 34.9 43.3 1.7 100 

 100 0.1 27.7 43.2 29.0 نوى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100 1.6 42.0 35.6 20.8 عيَشام
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 يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ٖؤناسى دةطت ْيصاْهشدْى شويَٓى ناسنشدٕ يةطةس ئاطتى ضاالَنى ئابوسى % بووْى دابةطسيَزةى (32خصتةى رَاسة ) 
 

 ضاالَنى

ْاتوامن جيَطايةنى 
ةدةطت بيَِٓ تةسخإ تشب

 نشابيَت بؤناسنشدٕ 

ْاتوامن جيَطايةنى 
تش بهشِّ يإ بةنشىَ 

بطشّ تايبةت بىَ 
 بؤنا

يةبةسئةوةى باشرتئ 
جيَطاية و صؤستشئ 
 قاصاجنى تيَذاية 

 نؤ ٖيرت 

 100 0.5 42.7 37.1 19.6 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 100 0.5 41.6 38.7 19.2 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى اْىباصسط

 100 3.3 38.1 33.9 24.6 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 100 (..) 32.6 53.0 14.4 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ةٍث و نةٍ طواطتٓةوةى
 سايذةنيَصٔ

(..) (..) 100.0 (..) 100 

 100 (..) 63.0 27.6 9.4 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 100 4.5 39.8 27.5 28.2 و خواسدْةوةى تاصةو ضاي  شةسبةت وضاالَنى فشؤشتٓى 

 100 (..) 55.2 37.2 7.6 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 100 (..) 100.0 (..) (..) يَٓةطشى طةسِؤىو

يَى نةطى و ئاَيَشى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

23.8 34.2 41.4 0.5 100 

 100 1.6 42.0 35.6 20.8 عيَشام
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 يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ئاَاجنى ناسنشدٕ يةيةنةطةسِؤنةنإ يةطةسئاطتى ثاسيَضطا % ووْىب دابةطسيَزةى (  33خصتةى رَاسة ) 

 ثاسيَضطا
ناسدةنةّ يةّ شويَٓةدا بؤدةطت 

 داٖات  ٖيَٓاْى

ناسيَهى تشّ ٖةية بةالَّ 
يةّ شويَٓةدا ناسدةنةّ 

بؤبةدةطت ٖيَٓاْى داٖاتى 
 صياتش 

 ٖيرت باشرتة ببِ بةخاوةٕ ناس

 (..) 44.0 9.0 80.5 دٖؤى

 0.5 27.2 16.4 86.2 طًيَُاْى

 (..) 4.0 0.5 100.0 نةسنوى

 4.5 31.2 3.0 99.5 ٖةوييَش

 (..) 32.0 1.0 98.5 دياية

 0.2 31.4 8.1 90.4 بةغذا

 0.5 75.0 3.0 98.0 بابٌ

 1.0 58.0 1.5 99.5 نةسبةال

 (..) 45.2 6.5 98.5 واطت

 (..) 79.5 21.0 79.5 ْةجةف

 (..) 71.5 (..) 100.0 قادطية

 (..) 2.0 3.0 95.0 َوطةْا

 (..) 66.5 (..) 93.0 صيكاس

 (..) (..) 0.5 99.5 َيظإ

 2.0 20.4 2.0 98.5 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى 
 نوسدطتإ

94.3 5.0 36.0 .6 

 1.6 30.8 11.3 89.4 نوى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 0.6 35.6 5.5 94.0 عيَشام
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 يةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى ئاَاجنى ناسنشدٕ يةيةنةطةسِؤنةنإ يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابوسى % بووْى دابةط سيَزةى( 34صتةى رَاسة)خ

 ضاالَنى
ناسدةنةّ يةّ شويَٓةدا 

 داٖات  ٖيَٓاْىبؤدةطت 

ناسيَهى تشّ ٖةية بةالَّ يةّ 
شويَٓةدا ناسدةنةّ بؤبةدةطت 

 ٖيَٓاْى داٖاتى صياتش 

ِ بةخاوةٕ باشرتة بب
 ناس

 ٖيرت

 0.3 38.9 4.8 94.6 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 (..) 39.4 9.6 90.3 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 1.4 36.5 6.6 93.4 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 (..) 35.3 2.2 95.8 َؤبايٌ( ىتش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست ضاالَنى

 ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى
 سايذةنيَصٔ

96.2 1.2 13.0 (..) 

 (..) 30.4 1.8 96.0 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 0.4 27.4 2.0 95.7  و خواسدْةوةى تاصةو ضايشةسبةت ضاالَنى فشؤشتٓى 

 (..) 41.7 6.2 97.4 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 (..) 94.6 5.4 92.1 ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

100.0 1.2 5.2 3.6 

 0.6 35.6 5.5 94.0 عيَشام
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 بةثىَ ى ثاسيَضطا % دةبٓةوة يةنةطةسِؤنةنإى ناسنةسووبةسِوى  ةىْائاطتةْطئةو جؤسى  ييسِيَزة يَوةْذى( 35ْخصتةى رَاسة) 
 

 ثاسيَضطا
نةَى بةناسبةس) نةَى 
 داوانشاو بؤنةسةطتةنإ 

 نةَى سِوبةس نيَصةى داسايى صؤسى سِنابةسةنإ

 27.0 79.5 72.0 35.5 دٖؤى

 29.7 17.4 68.2 71.3 طًيَُاْى

 4.0 7.5 99.5 100.0 نةسنوى

 42.7 61.3 46.7 55.8 ٖةوييَش

 15.5 77.0 54.5 26.5 دياية

 34.1 61.7 35.9 35.2 بةغذا

 67.0 45.5 79.0 62.5 بابٌ

 26.0 69.0 50.5 28.0 نةسبةال

 37.2 50.3 73.9 76.9 واطت

 6.5 99.0 75.5 16.5 ْةجةف

 85.0 97.5 41.5 78.0 ادطيةق

 57.0 99.0 82.0 98.5 َوطةْا

 81.5 93.5 98.0 98.0 صيكاس

 26.0 3.0 45.0 7.5 َيظإ

 53.2 91.0 85.6 68.2 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى 
 نوسدطتإ

52.7 59.7 69.5 42.6 

 33.3 39.5 62.3 61.5 نوى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 41.9 67.3 59.9 53.3 عيَشام
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 سى%ويةطةسئاطتى ضاالَنى ئابو دةبٓةوةيةنةطةسِؤنةنإ اْةى نةسووبةسِوى ناسى ئاطتةْط ئةو ى جؤسىيسِيَزة ْيَوةْذى(   36خصتةى رَاسة )

 ضاالَنى
نةَى بةناسبةس) نةَى 
 داوانشاو بؤنةسةطتةنإ 

 بةسوونةَى س نيَصةى داسايى نابةسةنإصؤسى س

 43.9 68.8 62.6 43.8 و توتٔشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة باصسطاْى تاى )بةط بةشه

 48.5 75.3 72.2 66.5 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 46.6 70.0 57.3 61.8 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 17.5 60.7 70.3 43.7 َؤبايٌ( ىى تش )ناستضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَ

 13.4 52.0 77.0 59.2 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 31.9 55.9 46.5 47.8 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 26.4 57.6 40.9 44.1 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضا شةسبةتضاالَنى فشؤشتٓى 

 68.0 55.0 48.2 14.4 طيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساوضاالَنى ْو

 45.6 42.0 45.6 66.3 ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

52.4 31.2 47.2 24.9 

 41.9 67.3 59.9 53.3 عيَشام
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يةطةسئاطتى دةبٓةوة يةنةطةسِؤنةنإ ناسى  بةثيَي جؤسى طشفتةنإ نةسووبةسِوىيةنةطةسِؤنةنإ  بووْى دابةط سيَزةى (37سة)خصتةى رَا
 ثاسيَضطا %

 

 ثاسيَضطا

بةباصاسنشدٕ و 
وةدةسخظتٓى نةٍ و 

 ثةيةنإ 

 نيَصةى ٖةيَطشتٔ
 )عةَباسنشدٕ(

 نيَصةى طواطتٓةوة
ْةبووْى ٖاسيهاسى 

 يةاليةٕ َرييةوة

 ى ريٓطةيىباس
) باسإ,خؤٍَ   

 باسئ..... ٖيرت (

 باسى ئاطايض

 2.5 95.0 69.0 59.5 9.5 39.0 دٖؤى

 13.3 84.1 35.4 32.3 44.6 57.9 طًيَُاْى

 100.0 100.0 99.5 10.0 51.0 95.0 نةسنوى

 97.0 83.9 69.3 46.2 51.3 74.4 ٖةوييَش

 92.0 100.0 66.0 8.0 0.5 11.5 دياية

 94.9 95.4 50.1 21.8 30.9 25.6 بةغذا

 97.0 97.5 74.5 4.5 9.0 32.0 بابٌ

 100.0 100.0 100.0 24.5 28.0 29.0 نةسبةال

 47.2 47.7 33.2 14.6 20.1 18.6 واطت

 100.0 100.0 100.0 4.5 4.0 11.5 ْةجةف

 2.0 95.0 100.0 8.5 36.0 29.5 قادطية

 100.0 99.5 100.0 13.0 33.5 42.5 َوطةْا

 73.0 100.0 100.0 74.0 82.0 98.0 اسصيك

 1.5 74.5 16.0 4.5 30.5 (..) َيظإ

 2.0 99.0 99.5 59.7 62.2 69.2 بةطشة

نؤى  طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

40.8 37.7 29.1 72.1 95.2 65.8 

 37.0 85.6 50.4 40.4 41.6 60.2 نوى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 63.7 94.5 70.4 30.0 38.0 42.3 عيَشام
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 % ئابوسى يةطةسئاطتى ضاالَنىدةبٓةوةيةنةطةسِؤنةنإ بةثيَي جؤسى طشفتةنإ نةسووبةسِوى ناسى يةنةطةسِؤنةنإ  بووْى ابةط دسيَزةى ( 38خصتةى رَاسة )

 ضاالَنى

بةباصاسنشدٕ و 
وةدةسخظتٓى نةٍ و 

 ثةيةنإ 

   نيَصةى ٖةيَطشتٔ
 )عةَباسنشدٕ(

 نيَصةى طواطتٓةوة
بووْى ٖاسيهاسى يةاليةٕ ْة

 َرييةوة

باسى ريٓطةيى  ) باسإ,خؤٍَ 
 باسئ..... ٖيرت (

 باسى ئاطايض

 62.7 95.1 71.4 35.0 50.3 38.2 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 68.8 96.9 68.1 29.8 37.4 55.6 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 65.3 94.8 72.4 27.9 36.2 49.0 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 43.0 88.9 75.7 28.8 14.1 48.4 َؤبايٌ(ى ضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 48.4 95.5 70.1 33.9 10.1 11.1 صٔسايذةنيَ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 74.2 92.4 59.2 17.1 31.8 35.3 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 65.1 92.7 71.0 24.3 30.9 28.5 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضا صةبةتضاالَنى فشؤشتٓى

 35.2 73.4 84.1 33.8 12.3 25.3 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 55.0 89.1 94.6 42.0 7.9 42.0 ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

20.6 7.0 23.4 58.9 92.2 55.1 

 63.7 94.5 70.4 30.0 38.0 42.3 عيَشام
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 %بةنشىَ و بىَ نشىَ بةثىَ ى جؤسى نؤَةالَيةتى يةطةسئاطتى ثاسيَضطا إفشؤشياسة طةسِؤنةن رَاسةىسيَزةو ( 39خصتةى رَاسة )

 ثاسيَضطا

 بةنشىَ-ىفشؤشياسرَاسةى  بىَ نشىَ-ىفشؤشياس رَاسةى

نؤى رَاسةى 
 فشؤشياس
 بةطصتى

سِيَزةى نؤى 
فشؤشياس رَاسةى 

 %بةطصتى 
 َىَ ْيَش

 ْةوجةواْإ
 )نوس(

 ْةوجةواْإ
 )نض(

نؤى رَاسةى 
بىَ  فشؤشياسى

 ىَ نش

سيَزةى نؤى 
رَاسةى 

 فشؤشياسى
 بىَ نشىَ

 َىَ ْيَش
 ْةوجةواْإ

 )نوس(

نؤى رَاسةى 
 فشؤشياسى

 نشىَ بة

سيَزةى نؤى رَاسةى 
 بةنشىَ فشؤشياس

 1.1 485 0.5 16 (..) (..) 16 1.1 469 2 32 12 423 دٖؤى

 4.4 2,009 3.6 113 (..) (..) 113 4.4 1,896 8 122 (..) 1,766 طًيَُاْى

 3.3 1,519 0.2 7 (..) (..) 7 3.5 1,512 (..) 177 (..) 1,335 نوىنةس

 2.1 981 1.2 38 4 (..) 34 2.2 943 (..) 17 (..) 926 ٖةوييَش

 3.8 1,743 7.6 236 57 (..) 179 3.5 1,507 (..) 36 22 1,449 دياية

 41.4 19,075 46.1 1,438 347 (..) 1,091 41.1 17,637 50 1,290 1,042 15,255 بةغذا

 6.2 2,844 16.1 501 192 32 277 5.5 2,343 (..) 64 21 2,258 بابٌ

 2.1 978 3.4 106 (..) (..) 106 2.0 872 (..) (..) 22 850 نةسبةال

 3.5 1,599 2.6 80 (..) (..) 80 3.5 1,519 (..) 135 6 1,378 واطت

 2.4 1,101 2.0 61 56 (..) 5 2.4 1,040 5 10 (..) 1,025 ْةجةف

 3.7 1,714 0.5 17 (..) (..) 17 4.0 1,697 (..) 17 (..) 1,680 قادطية

 0.9 415 0.7 22 (..) (..) 22 0.9 393 (..) 0 (..) 393 َوطةْا

 4.4 2,023 1.2 36 9 (..) 27 4.6 1,987 (..) 18 9 1,960 صيكاس

 1.5 680 2.0 61 9 (..) 52 1.4 619 6 29 124 460 َيظإ

 19.3 8,875 12.4 386 (..) 39 347 19.8 8,489 116 579 540 7,254 بةطشة

نؤى طصتى ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى 
 نوسدطتإ

35,297 1,786 2,355 177 39,615 92.3 2,210 71 670 2,951 94.6 42,566 92.5 

 7.5 3,475 5.4 167 4 (..) 163 7.7 3,308 10 171 12 3,115 نوى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 100.0 46,041 100.0 3,118 674 71 2,373 100.0 42,923 187 2,526 1,798 38,412 عيَشام
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 %سىوبةنشىَ و بىَ نشىَ بةثىَ ى جؤسى نؤَةالَيةتى يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابو فشؤشياسة طةسِؤنةناْىرَاسةى  سيَزةو(40خصتةى رَاسة )

 االَنىض

 بةنشىَ-فشؤشياسىرَاسةى بىَ نشىَ-رَاسةىفشؤشياسى 

نؤى رَاسةى 
 فشؤشياس
 بةطصتى

سِيَزةى نؤى رَاسةى 
بةطصتى  فشؤشياس 

 ْةوجةواْإ)نض( ْةوجةواْإ)نوس( َىَ ْيَش %

نؤى رَاسةى 
فشؤشياسى 
 بىَ نشىَ 

سيَزةى نؤى 
رَاسةى 

فشؤشياسى 
 %بىَ نشىَ

 َىَ ْيَش
ْةوجةواْإ       

 ()نوس

نؤى رَاسةى 
 فشؤشياسى
 بة نشىَ 

سيَزةى نؤى 
رَاسةى 

 فشؤشياسى
 % بةنشىَ

باصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و 
 و توتٔخواسدْةوة 

12,758 1,010 1,046 113 14,927 34.8 982 39 345 1,366 43.8 16,293 35.4 

 و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى
 جاْتا و ثيَالَو

5,956 307 326 (..) 6,589 15.4 448 21 117 586 18.8 7,175 15.6 

 28.3 13,034 16.7 521 23 11 487 29.2 12,513 41 512 427 11,533 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

ضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش 
 َؤبايٌ( ى)ناست

1,015 (..) 39 (..) 1,054 2.5 (..) (..) (..) (..) 0.0 1,054 2.3 

 يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى
 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ

1,048 (..) 39 (..) 1,087 2.5 (..) (..) (..) (..) 0.0 1,087 2.4 

 6.5 2,984 13.5 421 119 (..) 302 6.0 2,563 30 182 41 2,310 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 6.0 2,753 7.2 226 71 (..) 155 5.9 2,527 (..) 341 12 2,174 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضاضاالَنى فشؤشتٓى شةسبةت 

 1.0 470 0.0 (..) (..) (..) (..) 1.1 470 (..) (..) (..) 470 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 0.2 113 0.0 (..) (..) (..) (..) 0.3 113 (..) (..) (..) 113 ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو 

 بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

1,035 (..) 41 2 1,078 2.5 (..) (..) (..) (..) 0.0 1,078 2.3 

 100.0 46,041 100.0 3,120 675 71 2,374 100.0 42,921 186 2,526 1,797 38,412 عيَشام



 5102 طايَى بؤ نوسدطتإ وٖةسيَُى عيَشام ية طةسؤنةنإ يةنة سِووثيَوى
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 ديٓاس (1000) بة ( بةٖاى نشىَ و بةخصيٓى كةنى َاْطاْة بةثىَ ى جؤسى نؤَةالَيةتى يةطةسئاطتى ثاسيَضطا 41خصتةى رَاسة)

 ثاسيَضطا

 بةخصيٓى كةنى نشىَ

                            نؤى نشىَ و
 َىَ ْيَش بةخصيٓى كةنى 

  ْةوجةواْإ     
 )نوس(

 َىَ ْيَش نؤى نشىَ
                       ْةوجةواْإ 

 )نوس(
 نؤى بةخصيٓى كةنى 

 3,625 (..) (..) (..) (..) 3,625 (..) (..) 3,625 دٖؤى

 42,133 (..) (..) (..) (..) 42,133 (..) (..) 42,133 طًيَُاْى

 1,964 (..) (..) (..) (..) 1,964 (..) (..) 1,964 نةسنوى

 20,197 172 (..) (..) 172 20,025 1,938 (..) 18,087 ٖةوييَش

 54,888 1,614 466 (..) 1,148 53,274 7,426 (..) 45,848 دياية

 487,034 50,477 6,697 (..) 43,780 436,557 85,575 (..) 350,982 بةغذا

 133,264 16,199 4,377 639 11,183 117,065 30,587 9,585 76,893 بابٌ

 41,267 1,209 (..) (..) 1,209 40,058 (..) (..) 40,058 ةسبةالن

 22,202 1,907 (..) (..) 1,907 20,295 (..) (..) 20,295 واطت

 8,508 1,333 1,179 (..) 154 7,175 6,150 (..) 1,025 ْةجةف

 5,091 (..) (..) (..) (..) 5,091 (..) (..) 5,091 قادطية

 6,774 79 (..) (..) 79 6,695 (..) (..) 6,695 َوطةْا

 8,324 (..) (..) (..) (..) 8,324 1,611 (..) 6,713 صيكاس

 9,718 662 374 (..) 288 9,056 1,006 (..) 8,050 َيظإ

 179,034 22,379 (..) 1,929 20,450 156,655 (..) 9,646 147,009 بةطشة

نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

710,623 19,231 132,355 862,209 80,198 2,568 13,093 95,859 958,068 

 65,955 172 (..) (..) 172 65,783 1,938 (..) 63,845 نونشدْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 1,024,023 96,031 13,093 2,568 80,370 927,992 134,293 19,231 774,468 عيَشام
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 ديٓاس (1000)بة  سىو( بةٖاى نشىَ و بةخصيٓى كةنى َاْطاْة بةثىَ ى جؤسى نؤَةالَيةتى يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابو42خصتةى رَاسة)                                       

 ضاالَنى

 بةخصيٓى كةنى نشىَ

                         نؤى نشىَ و
 َىَ ْيَش بةخصيٓى كةنى 

ْةوجةواْإ       
 )نوس(

 َىَ ْيَش نؤى نشىَ
ةواْإ       ْةوج

 )نوس(

              نؤى بةخصيٓى 
 كةنى 

 437,077 45,773 6,776 1,929 37,068 391,304 71,209 9,646 310,449 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 184,706 14,035 2,164 639 11,232 170,671 20,251 4,793 145,627 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 178,658 18,936 103 (..) 18,833 159,722 2,396 4,793 152,533 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 155,539 14,580 3,223 (..) 11,357 140,959 28,086 (..) 112,873 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 68,046 2,707 828 (..) 1,879 65,339 12,352 (..) 52,987 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضاشةسبةت ضاالَنى فشؤشتٓى 

 (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) ويَٓةطشى طةسِؤى

َةتطوصاسى ايَى نةطى و ئاَيَشى خضةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

(..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) (..) 

 1,024,026 96,031 13,094 2,568 80,369 927,995 134,294 19,232 774,469 عيَشام



 5102 طايَى بؤ نوسدطتإ وٖةسيَُى عيَشام ية طةسؤنةنإ يةنة سِووثيَوى
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 ؤرةناْى ناسنشدْى ٖةفتاْة بةثىَ ى ثاسيَضطاوةْذى رَاسةى ناتزَيَشةناْى ناسنشدْى سِؤراْةو رَاسةى سِيَ( ْ 43خصتةى رَاسة )

 ثاسيَضطا
نؤى رَاسةى ناتزَيَشةناْى ناسنشدْى سِؤراْة 

 رَيَش/سِؤر ( يةيةنةطةسِؤنةنة)نات

نؤى رَاسةى سِؤرةناْى ناسنشدْى ٖةفتة 
 يةيةنةطةسِؤنةنة )سِؤر ( 

 6 9 دٖؤى

 6 6 طًيَُاْى

 6 11 نةسنوى

 6 10 ٖةوييَش

 7 10 دياية

 6 8 ابةغذ

 7 8 بابٌ

 7 10 نةسبةال

 7 8 واطت

 6 8 ْةجةف

 7 8 قادطية

 7 9 َوطةْا

 7 9 صيكاس

 7 7 َيظإ

 7 9 بةطشة

نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطانإ جطة يةٖةسيَُى 
 نوسدطتإ

9 7 

 6 7 نونشدْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 7 9 عيَشام
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 سىواْى ناسنشدْى سِؤراْةو رَاسةى سِؤرةناْى ناسنشدْى ٖةفتاْة يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابووةْذى رَاسةى ناتزَيَشةنيَ(  44ْخصتةى رَاسة ) 

 ضاالَنى
نؤى رَاسةى ناتزَيَشةناْى ناسنشدْى سِؤراْة 

 يةيةنةطةسِؤنةنة)ناتزَيَش/سِؤر (

نؤى رَاسةى سِؤرةناْى ناسنشدْى ٖةفتة 
 يةيةنةطةسِؤنةنة )سِؤر ( 

 7 9 و توتٔةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة باصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤب

 7 9 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 7 8 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 7 8 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 7 9 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 6 8 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 7 9 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضاضاالَنى فشؤشتٓى شةسبةت 

 7 8 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 6 6 ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 ى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيىنةط

8 6 

 7 9 عيَشام
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  ( ديٓاس1000)بة اطتى ثاسيَضطاَاْطاْةبؤيةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى جؤسةنةى يةطةسئ ةطتةينةس ى(  بةٖاى ثيَذاويظت45خصتةى رَاسة)

 ثاسيَضطا
نةسةطتةى خاوو ثيَذاويظتى 

 طةسةنى

نةسةطتةى يةبةسطشتٓةوةو 
 ثشنشدْةوة

 نةسةطتةنؤى بةٖاى ثيَذاويظتيةناْى  ٖيرت طوتوَةْى ئاو ناسةبا

 28,779 121 5,581 (..) 2,598 4,931 15,548 دٖؤى

 127,283 729 27,508 3,484 162 23,854 71,546 ىطًيَُاْ

 95,342 2,566 11,657 1,460 602 7,514 71,543 نةسنوى

 73,893 6,387 5,965 345 1,102 17,825 42,269 ٖةوييَش

 262,648 2,045 4,793 1,385 4,527 33,127 216,771 دياية

 1,805,783 122,434 125,634 16,768 157,309 315,313 1,068,325 بةغذا

 349,203 1,012 13,994 1,406 8,222 98,214 226,355 بابٌ

 94,949 6,542 7,264 242 1,246 34,814 44,841 نةسبةال

 132,648 7,595 13,376 584 1,777 13,530 95,786 واطت

 55,601 2,614 6,944 (..) 748 14,417 30,878 ْةجةف

 41,067 (..) (..) (..) (..) 41,067 (..) قادطية

 9,416 (..) 1,013 (..) (..) 6,527 1,876 َوطةْا

 104,992 2,819 6,014 1,701 3,804 25,722 64,932 صيكاس

 80,198 1,265 3,896 1,624 115 24,337 48,961 َيظإ

 1,234,528 86,392 55,061 21,801 33,530 152,990 884,754 بةطشة

نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطانإ 
 سيَُى نوسدطتإجطة يةٖة

2,755,022 767,572 211,880 46,971 249,646 235,284 4,266,375 

 229,955 7,237 39,054 3,829 3,862 46,610 129,363 نونشدْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 4,496,330 242,521 288,700 50,800 215,742 814,182 2,884,385 عيَشام
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 ( ديٓاس1000بة) سىوَاْطاْةبؤيةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى جؤسةنةى يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابو نةسةطتةى( بةٖاى ثيَذاويظيت 46خصتةى رَاسة )

 ضاالَنى
نةسةطتةى خاوو 

 ثيَذاويظتى طةسةنى

نةسةطتةى 
يةبةسطشتٓةوةو 

 ثشنشدْةوة

 ٖيرت طوتوَةْى ئاو ناسةبا
 نؤى بةٖاى ثيَذاويظتيةناْى 

  نةسةطتة

 829,699 146,553 77,920 13,987 87,005 422,811 81,423 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 169,993 122 6,101 458 34,884 121,715 6,713 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 275,761 16,269 51,949 1,492 42,861 153,083 10,107 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 4,721 567 1,860 (..) 41 2,253 (..) َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 26,281 831 25,450 (..) (..) (..) (..) سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ ةوةىطواطتٓ

 1,789,111 18,101 74,227 9,075 29,394 60,949 1,597,365 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 1,253,071 59,017 51,078 25,786 19,172 51,216 1,046,802  ي و خواسدْةوةى تاصةو ضاشةسبةت ضاالَنى فشؤشتٓى 

 434 (..) (..) (..) 312 122 (..) ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 31,914 984 (..) (..) 341 1,391 29,198 ويَٓةطشى طةسِؤى

ايَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى ةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 ثيَواْةيىنةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى 

112,779 642 1,736 (..) 116 77 115,350 

 4,496,335 242,521 288,701 50,798 215,746 814,182 2,884,387 عيَشام



 5102 طايَى بؤ نوسدطتإ وٖةسيَُى عيَشام ية طةسؤنةنإ يةنة سِووثيَوى
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( 1000بة)(بةٖاى ثيَذاويظتيةناْى خضَةتطوصاسى َاْطاْة بؤيةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى جؤسى خضَةتطوصاسى يةطةسئاطتى ثاسيَضطا  47خصتةى رَاسة )
 ديٓاس

 نشيَى نؤطا نشيَى ثيَذساو يَضطاثاس
ثاطةوإ وثانهشدْةوةى 

 شاسةواْى
 ٖيرت

تيَهشاى بةٖاى ثيَذاويظتية 
 خضَةت طوصاسييةنإ

 16,511 682 2,039 597 13,193 دٖؤى

 35,651 5,469 (..) 24,915 5,267 طًيَُاْى

 2,808 1,826 (..) (..) 982 نةسنوى

 19,401 2,993 2,950 10,099 3,359 ٖةوييَش

 100,629 3,695 1,973 24,431 70,530 دياية

 977,789 259,454 48,369 245,439 424,527 بةغذا

 73,283 8,627 5,048 40,885 18,723 بابٌ

 37,423 6,377 2,272 8,649 20,125 نةسبةال

 59,871 19,004 1,968 30,135 8,764 واطت

 19,372 2,460 8,661 7,867 384 ْةجةف

 46,667 22,103 3,394 19,388 1,782 قادطية

 4,997 (..) 158 4,424 415 َوطةْا

 191,397 10,964 10,114 34,547 135,772 صيكاس

 40,064 24,093 489 15,194 288 َيظإ

 415,638 122,276 59,730 86,816 146,816 بةطشة

نؤنشدْةوةى طصت ثاسيَضطانإ 
 جطة يةٖةسيَُى نوسدطتإ

829,108 517,775 142,176 480,879 1,969,938 

 71,563 9,144 4,989 35,611 21,819 نونشدْةوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 2,041,501 490,023 147,165 553,386 850,927 عيَشام
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 ( ديٓاس1000بة)سى وَةتطوصاسى يةطةسئاطتى ضاالَنى ئابو(  بةٖاى ثيَذاويظتيةناْى خضَةتطوصاسى َاْطاْة بؤيةنةطةسِؤنةنإ بةثىَ ى جؤسى خض48خصتةى رَاسة )                        

 نشيَى نؤطا نشيَى ثيَذساو ضاالَنى
ثاطةوإ وثانهشدْةوةى 

 شاسةواْى
 ٖيرت

تيَهشاى بةٖاى ثيَذاويظتية خضَةت 
 طوصاسييةنإ

 751,188 185,376 68,208 183,719 313,885 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 412,449 68,685 25,896 116,805 201,063 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 569,705 115,920 36,248 189,547 227,990 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 32,905 11,171 351 2,966 18,417 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 17,258 7,419 (..) (..) 9,839 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 95,167 37,285 6,725 19,489 31,668 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 111,574 27,947 8,220 37,380 38,027 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضاشةسبةت ضاالَنى فشؤشتٓى 

 18,394 11,705 864 914 4,911 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 24,627 21,538 (..) (..) 3,089 ويَٓةطشى طةسِؤى

ايَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى ةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 يةنةى ثيَواْةيى

2,036 2,569 652 2,976 8,233 

 2,041,500 490,022 147,164 553,389 850,925 عيَشام
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 ( ديٓاس1000بة)( بةٖاى خةسجي َاْطاْة بةثىَ ى ثاسيَضطا 49خصتةى رَاسة)

 ثاسيَضطا
ثاداشت و ثيَذاْى 

 بةخصني
 نؤى بةٖاى خةسجي َاْطاْة ٖيرت طضادإ

 648 496 (..) 152 دٖؤى

 2,009 81 1,904 24 طًيَُاْى

 (..) (..) (..) (..) نةسنوى

 431 (..) (..) 431 ٖةوييَش

 (..) (..) (..) (..) دياية

 91,404 3,473 868 87,063 بةغذا

 11,353 479 650 10,224 بابٌ

 9,200 814 (..) 8,386 نةسبةال

 12,158 4,059 1,199 6,900 واطت

 9,999 154 154 9,691 ْةجةف

 551 509 (..) 42 قادطية

 (..) (..) (..) (..) َوطةْا

 3,312 582 448 2,282 صيكاس

 28,808 28,808 (..) (..) َيظإ

 106,225 8,103 (..) 98,122 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

222,710 3,319 46,981 273,010 

 3,088 577 1,904 607 نوَى ٖةسيَُى نوسدطتإ

 276,098 47,558 5,223 223,317 عيَشام
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 ( ديٓاس1000بة)سى و(   بةٖاى خةسجي َاْطاْة بةثىَ ى ضاالَنى ئابو50خصتةى رَاسة )                                                         

 نؤى بةٖاى خةسجي َاْطاْة ٖيرت طضادإ ثاداشت و ثيَذاْى بةخصني ضاالَنى

 127,968 41,741 2,009 84,218 و توتٔسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة باصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبة

 42,433 3,752 729 37,952 جاْتا و ثيَالَو و بةسط و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 67,100 727 1,858 64,515 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 3,235 142 (..) 3,093 َؤبايٌ ( ىاوبؤناالَى تش )ناستضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهش

 1,370 (..) 277 1,093 سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 11,557 (..) 160 11,397 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 14,700 1,194 191 13,315 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضا ضاالَنى فشؤشتٓى شةسبةت

 5,737 (..) (..) 5,737 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 759 (..) (..) 759 ويَٓةطشى طةسِؤى

يَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى اةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ثيَواْةيى

1,239 (..) (..) 1,239 

 276,098 47,556 5,224 223,318 عيَشام
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 ( ديٓاس1000بة)َاْطاْة بةثىَ ى ثاسيَضطا  ى ( بةٖاى داٖات51خصتةى رَاسة)                       

 ثاسيَضطا

بةٖاى تةواوى فشؤششاو 
 بةَةبةطتى فشؤشنت 

تيَضووى نةٍ و ثةىل 
 فشؤششاو بةَةبةطتى فشؤشنت

وسى      داٖات ية ضاالنى ئابو
(1-2) 

ش جطة ضاالَنى ت داٖاتى
 يةضاالَنى باصسطاْى

نؤى داٖاتى 
 (4+3طصتى)

1 2 3 4 5 

 344,481 49,617 294,864 1,147,165 1,442,029 دٖؤى

 1,353,533 237,000 1,116,533 8,322,144 9,438,677 طًيَُاْى

 920,200 187,370 732,830 1,681,509 2,414,339 نةسنوى

 1,143,345 79,494 1,063,851 1,812,577 2,876,428 ٖةوييَش

 1,148,395 379,055 769,340 3,773,655 4,542,995 دياية

 10,052,969 2,915,011 7,137,958 16,093,159 23,231,117 بةغذا

 1,723,128 209,294 1,513,834 6,606,365 8,120,199 بابٌ

 675,870 98,588 577,282 4,948,776 5,526,058 نةسبةال

 719,242 252,765 466,477 3,435,083 3,901,560 واطت

 796,272 171,893 624,379 1,716,106 2,340,485 ْةجةف

 918,501 10,606 907,895 1,630,393 2,538,288 قادطية

 153,361 29,655 123,706 1,010,224 1,133,930 َوطةْا

 1,293,588 313,384 980,204 7,787,843 8,768,047 صيكاس

 469,301 93,006 376,295 1,935,349 2,311,644 َيظإ

 8,023,364 2,538,121 5,485,243 33,495,060 38,980,303 بةطشة

نؤى طصت ثاسيَضطانإ جطة 
 يةٖةسيَُى نوسدطتإ

103,808,965 84,113,522 19,695,443 7,198,748 26,894,191 

 2,841,359 366,111 2,475,248 11,281,886 13,757,134 نوى  ٖةسيَُى نوسدطتإ

 29,735,550 7,564,859 22,170,691 95,395,408 117,566,099 نؤ
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 ( ديٓاس1000بة) ضاالنى ئابووسىَاْطاْة بةثىَ ى  ىبةٖاى داٖات (52خصتةى رَاسة)

 ضاالَنى

بةٖاى تةواوى فشؤششاوةنإ 
 بةَةبةطتى فشؤشنت 

تيَضووى نةٍ و ثةىل 
فشؤششاو بةَةبةطتى 

 فشؤشنت

داٖات ية ضاالنى 
 (2 - 1)طاْى   باصس

ضاالَنى تش ى داٖات
جطة يةضاالَنى 

 باصسطاْى

نؤى داٖاتى طصتى 
(3+4) 

1 2 3 4 5 

 10,136,871 85,306 10,051,565 48,656,089 58,707,654 و توتٔباصسطاْى تاى )بةط بةشهشاو(بؤبةسٖةَةناْى خواسدٕ و خواسدْةوة 

 4,125,817 6,004 4,119,813 13,909,115 18,028,928 جاْتا و ثيَالَو و ةسطب و جٌ و بؤضٓشاوةنإ( بةشهشاو بةط) تاى باصسطاْى

 6,951,405 51,799 6,899,606 21,675,290 28,574,896 باصسطاْى تاى بؤناالَى جؤساو جؤسى تش

 579,478 35,355 544,123 4,773,288 5,317,411 َؤبايٌ( ىضاالَنى تش بؤباصسطاْى تانى بةط بةشهشاوبؤناالَى تش )ناست

 566,518 566,518 (..) (..) (..) سايذةنيَصٔ ئارةٍَ يا نةَشؤظ عةسةباْة يةسيَطةى ثةٍ و نةٍ طواطتٓةوةى

 3,201,671 2,925,007 276,664 710,750 987,414 ضاالنى ئاَادةنشدْى خواسدٕ

 3,063,081 2,946,415 116,666 388,874 505,540 ي  و خواسدْةوةى تاصةو ضا شةسبةتضاالَنى فشؤشتٓى 

 421,991 262,216 159,775 5,279,520 5,439,295 ضاالَنى ْوطيٓطةى طؤسِيٓةوةى دساو

 39,926 39,926 (..) (..) (..) ويَٓةطشى طةسِؤى

ايَى نةطى و ئاَيَشى خضَةتطوصاسى نةطى سيَطةثيَذساو بةبةناسٖيَٓاْى يةنةى ةممحضاالنى بؤيةى ثيَالَو وةضاالَنى 
 ثيَواْةيى

4,961 2,480 2,481 646,314 648,795 

 29,735,553 7,564,860 22,170,693 95,395,406 117,566,099 عيَشام
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