
 

 

 

 

 

 

  

ذقييى ازرياخاخ انُاصزيٍ في يسافظح 
 ذؼض 



 

 
 

 

 انًقذيح

وُ 776677ح١س ذثٍغ ِساحرٙا  ا١ٌّٓذمغ ِحافظح ذؼع جٕٛب غطب 
2
ْ ٔس6ّٗ ٚذمسض اوصط ِٓ شالشح ١ٍِٛ ا٠ٌٚٝػً ػسز سىأٙا  

وُ /237 اٌىصافح اٌسىا١ٔح تحٛاٌٟ
2

ِس٠ط٠ح ٚذؼرثط ِس٠ٕح ذؼع ٟ٘ ػاغّح اٌّحافظح ٚشاٌس أوثط  23 اٌٝ 6 ذٕمسُ اٌّحافظح إزاض٠ا  

ػا١ِٓ ٚشٌه ِٓ ذالي  ص6ِٕ ذؼرثط ِحافظح ذؼع ِٓ أوصط اٌّحافظاخ ذؤشطاُ تاٌحطب اٌرٟ أسٌؼد فٟ اٌثالز ا١ٌّٓسرٜٛ ِس٠ٕح ػٍٝ ِ

ضىً ٚغٛي اٌػطاع اٌٝ اٌّحافظح ذٙس٠سا  حم١م١ا  ٌح١اج اٌّٛاـ١ٕٓ اٌص٠ٓ ح١س اٌّحافظح6  اٌرٟ ضٙسذٙاح ٌحطوح إٌاظح١ٓ ا١ٌإٌسثح اٌؼ

اٌّٛاجٙاخ  أسالعَ ػٕس 2775ضٙسخ اٌّحافظح اٚي حطوح ٔعٚح فٟ أتط٠ً ػاَ لس  ٚ األِٕٗٝ إٌّاـك وث١طج اٌ تؤػسازتسٚ تإٌعٚح 

ِس٠ط٠ح ِططػٗ ٚحسٔاْ ٚ ِس٠ط٠ح غثط اٌّٛازَ  :ِس٠ٕح ذؼع ٚاٌرٟ ِا ٌثصد أْ اِرسخ اٌٝ اٌّس٠ط٠اخ اٌّجاٚضج ٌّس٠ٕح ذؼعٚسف فٟ 

 اِرسازس اضذفؼد ٔسثح إٌعٚح تطىً وث١ط ػٍٝ ِسرٜٛ اٌّحافظح ػٕس ِٓ االسط اٌٝ اٌّس٠ط٠اخ اٌّجاٚضج6 ٚلاٌّآخ  حدح١س ٔع

% ِٓ االسط ِٓ ِٕاـك 67ِصً اٌّسطاخ ٚح١فاْ ٚاجعاء ِٓ اٌػٍٛ ٚساِغ ِٚمثٕٗ ح١س ٔعحد اٌػطاع اٌٝ ِس٠ط٠اخ أذطٜ 

 دألا٠ِٚح ٚضطػة ٚلس ٠ر١ٓ ٚاٌّٛاسف ِٚاإِّح ٚاٌّس٠ط٠اخ اٌّجاٚضج ِصً اٌطاٌّٛاجٙاخ فٟ ٘صٖ اٌّس٠ط٠اخ اٌٝ إٌّاـك اال

ؼد ذسٚفٟ اٌفرطج االذ١طج أ غ١طِىرٍّحأٚ ػّاضاخ  ػاِٗ ِٕطآخ% فٟ 37 دألاِ% ِٓ االسط إٌاظحح ِغ ألاضتُٙ ت١ّٕا 77 اٌٝحٛ

إٌّاـك  اٌٝ اٌٌٟأل٘جساّ  ٗؼب ِٚٛظع ٚاٌرٟ ضٙسخ حطوح ٔعٚح ٚاسٚ شتا اٌّراضلؼح اٌػطاع ٌرطًّ اٌّس٠ط٠اخ اٌساح١ٍح ِصً 

وأد ِٓ ِٕطمح ذث١طؼح ٚإٌّاـك اٌّجاٚضج ٌٙا فمس  ِؤذطاحطوح ٔعٚح ضٙسذٙا اٌّحافظح  سزحأل ٚتإٌسثح اٌّجاٚضج6ٚاٌّس٠ط٠اخ 

 6 ػمالٗ فٟ جثً غثطٚ اٌسحٟ فٟ ِس٠ط٠ح اٌّظفطازٞ ح ٚمِٕط اٌٝاٌسىاْ  ٟفٟ ِس٠ط٠ح جثً حثطٟ ح١س ٔعح ِا ٠ماضب ِٓ شٍص

ِٓ  ٍِحٛظا ٚتسأخ ذطٙس ذحسٕا   ف١ٙا إٌّاـك اٌرٟ ذٛلف اٌػطاع إٌٝاظحح تؼؽ االسط اٌ ػٛزجِٚٓ ٔاح١ح أذطٜ فمس ذُ ضغس 

 إٌاح١ح اال١ِٕح 6

ِحسشٗ  إحػائ١اخٙا اٌؼس٠س ِٓ ِس٠ط٠اخ ِحافظح ذؼع ح١س ٠مسَ ذ٠ٙسف ٘صا اٌرم١١ُ اٌٝ ذس١ٍف االؾٛاء ػٍٝ حطوح إٌعٚح اٌرٟ ضٙس

ِّا ٠طىً لاػسج ت١أاخ ٌحطوح إٌعٚح فٟ اٌّحافظح  2777ِاضغ 73فٟ حرٝ ذاض٠د اػساز اٌرم١١ُ  ٌألسط إٌاظحح ٚ أِاوٓ ٔعٚحٙا 

٠غطٟ اٌرم١١ُ ِؼظُ ٚ ػ١ٍّح ذسذً ذسرٙسف إٌاظح١ٓ ِٓ لثً إٌّظّاخ اٌّح١ٍح ٚاٌس١ٌٚح  ألٞٙا ٚ االسرفازج ِٕٙا ا١ٌاالسرٕاز ٠ّىٓ 

تؼ١سج ػٓ اٌػطاع  ِاذعايٌرم١١ُ اٌّس٠ط٠اخ اٌرٟ ٙا ٠ٚسرصٕٟ اا١ٌٔاظح١ٓ  ٚفسحطوح ٔعٚح ِٕٙا أٚ  خِس٠ط٠اخ ِحافظح ذؼع اٌرٟ ضٙس

     6ٙاا١ٌٌُٚٚ ذطٙس حطوح ٔعٚح ِٕٙا 

   أدٔاخ انرقييى

إٌعٚي ا١ٌّسأٟ ِٓ لثً ِٕسٚتٟ جّؼ١ح تٕاء فٟ اٌّس٠ط٠اخ اٌّسرٙسفح ٚ إجطاء  ١ٍُٝ فٟ جّغ اٌث١أاخ ػ١اػرّس اٌرم

 ض٠ط اٌّطاس١ٍٓ اٌػحاف6ٓ١١ اٌّماتالخ ِغ االسط إٌاظحح ٚاٌسٍطاخ اٌّح١ٍح ٚوصٌه ذما

 أْذاف انرقييى 

٠ٙسف  احر١اجاخ إٌاظح١ٓ ٚ االسط إٌاظحح فٟ ِس٠ط٠اخ ِحافظح ذؼع ٚذم١١ُ ألػسازذٛف١ط لاػسج ت١أاخ  ا٠ٌٝٙسف اٌرم١١ُ تطىً ػاَ 

 :ٟتطىً ذاظ اٌٝ ِا ٠ٍاٌرم١١ُ 

 ٌّف اٌػحٟٚ اٌػط ١اٖاٌرؼطف ػٍٝ احر١اجاخ إٌاظح١ٓ ِٓ ح١س اٌّٛاز اٌغصائ١ح ٚا 

  ذحس٠س احر١اجاخ إٌاظح١ٓ ِٓ ح١س اٌسىٓ ٚاٌطػا٠ح اٌػح١ح 

  ٓاٌرؤو١س ػٍٝ اٌحاجح ٌّؼٛٔاخ أسا١ٔح ذٍثٟ احر١اجاخ إٌاظح١ 
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 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح خثم زثطي

 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح صثش انًٕادو

 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح يؤٔيح

 

 

انًسافظح انري ذى انُضٔذ  يُطقح انسشب و

 انيٓا

انًذيشيح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

ذ انًُطقح انري ذى انُضٔ

 انيٓا

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ائذيٍػذد انؼ

 - 130 يشكض انًذيشيح  صثش انًٕادو  ذؼض صثش انًٕادو 1

 - 80 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 2

 - 75 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 3

 - 60 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 4

 - 70 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 5

 - 90 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 6

 - 40 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 7

 - 95 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 8

 - 120 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 9

 - 75 يشكض انًذيشيح صثش انًٕادو ذؼض صثش انًٕادو 10

 835  انًدًٕع  

 

 

 

 

 

انًسافظح انري ذى انُضٔذ  يُطقح انسشب و

 انيٓا

 انًذيشيح انري ذى

 انيٓاانُضٔذ 

انًُطقح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

ػذد االسش 

 انُاصزح

ػذد 

 انؼائذيٍ

 - 287 ٔادي انذزي انًظفش ذؼض ذثيطؼح  1

 - 30 ػقاقّ صثش انًٕادو  ذؼض يكاس 2

 - 23 ٔادي انذزي انًظفش ذؼض ْٔش 3

 - 20 ػقاقّ صثش انًٕادو ذؼض ديًا 4

  360  انًدًٕع  

  

انًسافظح انري ذى انُضٔذ  يُطقح انسشب و

 انيٓا

انًذيشيح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

انًُطقح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 18 يشكض انًذيشيح يؤٔيح ذؼض انضانغ 1

 - 29 قشو يؤٔيح ذؼض صُؼاء 2

 - 75 تاْش  يؤٔيح ذؼض ذؼض 3

 - 10 قضاجان يؤٔيح ذؼض ءانثيضا 4

 - 48 زُقح يؤٔيح ذؼض ديد 5

 - 26 اضدٕس يؤٔيح ذؼض انثيضاء 6

 - 70 أدِاس يؤٔيح ذؼض ذؼض 7

 - 148 انسٕيذاء يؤٔيح ذؼض ذؼض 8

 - 80 انطًشِ يؤٔيح ذؼض ذؼض 9

  504  انًدًٕع  
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 َاٌإزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح يطشػح ٔزذ

 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح سايغ

 

 

 

 

 

انًسافظح انري ذى انُضٔذ  يُطقح انسشب و

 انيٓا

انًذيشيح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

انًُطقح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 70 70 ادٔد صثش انًٕادو ذؼض ي ػُقةر 1

 39 39 ًظفشان انًظفش ذؼض زذَاٌ 2

 73 73 يطشػّ يطشػّ ذؼض ٍيشيانًد 3

 - 11 يؼيٍ  يؼيٍ صُؼاء يطشػّ 4

 182 193 انًدًٕع  

 

  

نًسافظح انري ذى انُضٔذ ا يُطقح انسشب و

 انيٓا

انًذيشيح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

انًُطقح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 21 ضشيغ سايغ ذؼض ذؼض 1

 - 17 ضشيغ سايغ ذؼض صُؼاء 2

 - 3 ضشيغ سايغ ذؼض رياس 3

 - 3 ضشيغ سايغ ذؼض صؼذج 4

 - 1 ضشيغ سايغ ذؼض انثيضاء 5

 - 1 ضشيغ سايغ ذؼض اتيٍ 6

 - 3 ضشيغ سايغ ذؼض ػذٌ 7

 - 8 اندثم سايغ ذؼض ذؼض 8

 - 14 سشتيد سايغ ذؼض صُؼاء 9

 - 8 سشتيد سايغ ذؼض انسذيذج 10

 - 9 سشتيد سايغ ذؼض ذؼض 11

 - 8 سشتيد سايغ ذؼض صُؼاء 12

 - 45 انخضشاء سايغ ذؼض ذؼض 13

 - 32 يأسِ سايغ ذؼض صُؼاء 14

 - 25 يأسِ سايغ ذؼض ؼضذ 15

 - 19 ضشيغ سايغ ذؼض صُؼاء 16

 - 25 ضشيغ سايغ ذؼض ذؼض 17

 - 10 ضشيغ سايغ ذؼض ػذٌ 18

 - 3 ضشيغ سايغ ذؼض اتيٍ 19

 - 5 ضشيغ سايغ ذؼض ذؼض 20

 - 4 اندثم سايغ ذؼض ػذٌ 21

 - 7 سشتيد سايغ ذؼض ذؼض 22

 - 5 سشتيد سايغ ذؼض ذؼض 23

 - 15 تُي ازًذ  يغسا ذؼض صُؼاء 24

  291 انًدًٕع   
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 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح انرؼضيح

 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح انًخاء

 

 

 

انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

 انيٓاانُضٔذ 

انًذيشيح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

انًُطقح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 54 خثم سيي انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 1

 - 31 انقثحٔادي  انرؼضيح ذؼض صانّ 2

 - 18 يطش انرؼضيح ذؼض صانّ 3

 - 124 انثرشاء انرؼضيح ذؼض صانّ 4

 - 33 انثرشاء انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 5

 - 331 انقثحٔادي  انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 6

 - 70 انسفهي انقساف انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 7

 - 17 انسفهي انقساف انرؼضيح ذؼض صانّ 8

 - 15 ضفؼاٌ زثيم انرؼضيح ذؼض صانّ 9

 - 15 انُفيسح انرؼضيح ذؼض صانّ 10

 - 31 انُفيسح انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 11

 - 11 انسٕتاٌ انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 12

 - 103 انًطاسيف انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 13

 - 21 انًطاسيف انرؼضيح ذؼض صانّ 14

 - 31 انسٕتاٌ انرؼضيح ذؼض صانّ 15

 - 39 انفشقاٌ انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 16

 - 64 انٕػم انرؼضيح ذؼض صانّ 17

 - 12 انٕػم انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 18

 - 27 انسٕتاٌ انرؼضيح ذؼض صانّ 19

 - 48 انُدذيٍ انرؼضيح ذؼض صانّ 20

 - 40 ٍانُدذي انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 21

 - 22 كشاتيد انرؼضيح ذؼض انقاْشِ 22

 - 13 كشاتيد انرؼضيح ذؼض انًظفش 23

 - 6 انًسهقح انرؼضيح ذؼض انًظفش 24

  1170 انًدًٕع  

انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

 انيٓاانُضٔذ 

انًذيشيح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

انًُطقح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

1 
 انًخا

 ذؼض
 اندًؼح انًخا

 )انُديثح( 
250 

- 

2 
   اندًؼح انًخا ؼضذ انًخا

 )انًؼايشج(
150 

- 

3 
  اندًؼح انًخا ذؼض انًخا

 )اندًؼّ( 
370 

- 

4 
 انضْشاء  انًخا ذؼض انًخا

 )انكذزح(
130 

- 

5 
  انضْشاء انًخا ذؼض انًخا

 )شقانًط(
85 

- 

6 
  انضْشاء انًخا ذؼض انًخا

 )طُر(
65 

- 

7 
  انضْشاء انًخا ذؼض انًخا

 )انطارنيح( 
44 

- 

8 
 انًطانسح انًخا ذؼض انًخا

 )انقشافي(
100 

- 

9 
 انًطانسح انًخا ذؼض انًخا

 )انثٕتاَي(
56 

- 

 
 

 
 انًدًٕع

1251 
- 
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انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

 انيٓاانُضٔذ 

انًذيشيح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

انًُطقح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 511 انرشتح نطًايريٍ ا ذؼض ذؼض + نسح 1

 - 796 انقشيطّ انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 2

 - 337 اديى انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 3

 - 672 يحسانًقا انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 4

 - 127 انضكيشج انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 5

 - 79 خثم صثشاٌ انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 6

 - 211 انشخاػيح انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 7

 - 151 انًذازح يريٍ انطًا ذؼض ذؼض 8

 - 411 انؼضاػض انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 9

 - 142 ضشخة انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 10

 - 119 تُي غاصي انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 11

 - 161 تُي ضيثح انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 12

 - 95 تُي دمحم انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 13

 - 121 تُي ػًش انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 14

 - 82 دتغ انذاخم ايريٍ انطً ذؼض ذؼض 15

 - 132 دتغ انخاسج انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 16

 - 271 االصاتر انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 17

 - 62 انصافيّ انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 18

 - 632 انرشتح انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 19

 - 117 رتساٌ انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 20

 - 32 انشتيصّ انطًايريٍ  ذؼض ذؼض 21

  
  5183  انًدًٕع 

 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح انطًايريٍ 
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 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح اانًظفش   

 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح انصهٕ 

 

 

 

 

 

 

 

  

انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

 ٓايانانُضٔذ 

انًذيشيح انري ذى 

 انيٓاانُضٔذ 

انًُطقح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 29 انُفظ انًظفش ذؼض اندسًهيح 1

 11 11 انقثح  انًظفش ذؼض انًشٔس 2

 - 16 انضشتح انًظفش ذؼض انذزي 3

 - 37  انضشتح انًظفش ذؼض انثؼشاسج 4

 - 23 االزساٌ انًظفش ذؼض زٕض االضشف 5

 19 22 انضشتح انًظفش ذؼض تيشتاضا 6

شِىػصيف 7  - 17 انرسشيش انًظفش ذؼض 

حتانضش انًظفش ذؼض انسصة  8  27 - 

 8 11 يشتغ انشزًٍ انًظفش ذؼض خثم خشج 9

 - 61 ضاسع خًال  انًظفش ذؼض انذييُّ  10

ضذؼ كالتح 11  - 29 انقثح  انًظفش 

 - 5  انضشتح انًظفش ذؼض انًخا 12

 - 29 االخيُاخ انًظفش ذؼض خثم زثطي 13

 - 16 انقثح  انًظفش ذؼض اندسًهيح 14

 32 38  26ضاسع  انًظفش ذؼض  انًطاس انقذيى 15

 - 24 انًذيُح انقذيًح انًظفش ذؼض انذفاع اندٕي 16

 - 9 انضشتح انًظفش ذؼض انسٕتاٌ  17

 - 7  انضشتح انًظفش ذؼض صُؼاء  18

 - 22 انضشتح انؼهيا  انًظفش ذؼض انكًة 19

 - 26 ضاسع خًال انًظفش ذؼض انذييُح 20

 - 13 االزساٌ انًظفش ذؼض انضَٕج 21

 - 07 انضشتح انًظفش ذؼض يقثُح 22

 38 47 انًشٔس انًظفش ذؼض انشٔضح 23

 - 36 ضاسع زًال انًظفش ذؼض اندٕٓسي 24

 108 581 انًدًٕع   

انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

انيٓاانُضٔذ   

انًذيشيح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

انًُطقح انري ذى 

انيٓاانُضٔذ   

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 70 انضؼّ انصهٕ ذؼض انسثش 1

 - 40 انؼكثّ انصهٕ  ذؼض انًقاطشج 2

 - 25 انسشيثّ انصهٕ  ذؼض انًثاَي 3

 - 120 انسشيثّ انصهٕ  ذؼض االصثاذ 4

 - 25 انضؼّ انصهٕ  ذؼض تيد انفقح  5

 - 70 انًؼثشاخ انصهٕ  ذؼض انسٕد 6

 - 80 انسًاس انصهٕ  ذؼض انطشف 7

 - 20 انصالزف انصهٕ  ذؼض انقثيهح 8

 - 20 انًصُؼيح انصهٕ  ذؼض زًذج 9

  470 انًدًٕع   
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 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح انًٕاسظ 

 انُاصزيٍ في يذيشيح رتاب إزصائيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح انري ذى انًسافظ يُطقح انسشب و

انيٓاانُضٔذ   

انًذيشيح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

انًُطقح انري ذى 

انيٓاانُضٔذ   

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 320 قذط انًٕاسظ  ذؼض ذؼض 1

 - 195 قذط انًٕاسظ  ذؼض صُؼاء 2

 - 80 قذط انًٕاسظ  ذؼض ػذٌ 3

 - 270 تُي يٕسف  انًٕاسظ  ذؼض ذؼض 4

ٕاسظ انً ذؼض صُؼاء 5  - 130 تُي يٕسف  

 - 20 تُي يٕسف  انًٕاسظ  ذؼض انسذيذج 6

 - 8 تُي يٕسف  انًٕاسظ  ذؼض صؼذج 7

 - 95 تُي زًاد انًٕاسظ  ذؼض ذؼض 8

 - 45 تُي زًاد انًٕاسظ  ذؼض صُؼاء 9

 - 10 تُي زًاد انًٕاسظ  ذؼض ػذٌ  10

 - 7 تُي زًاد انًٕاسظ  ذؼض انسذيذج 11

 - 4 تُي انؼثاط انًٕاسظ  ذؼض ذؼض  12

 - 1 تُي انؼثاط انًٕاسظ  ذؼض انسذيذج 13

 - 1 تُي انؼثاط انًٕاسظ  ذؼض زضشيٕخ 14

 - 1186 انًدًٕع   

انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

انيٓاانُضٔذ   

انيٓاانًذيشيح انري ذى انُضٔذ  انيٓاانًُطقح انري ذى انُضٔذ   ػذد االسش  

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 رتاب 1

 ذؼض

 ػذٌ 

 انسذيذج

انًُذب , يٕصع ,ػذٌ , 

 انسذيذج , ذؼض

 

انًُذب , يٕصع ,ػذٌ , 

 انسذيذج , ذؼض

 

980 - 

 ٔازدح 2

 ذؼض

 

 انسذيذج

 يٕصع , انسذيذج

 

 انكٓثٕب

 يٕصع , انسذيذج

 

 انكٓثٕب

417 373 

 انكذزح 3
 ذؼض

 انسذيذج

يٕصع , انسذيذج , انكٓثٕب, 

 انداْهي 

انكٓثٕب, يٕصع , انسذيذج , 

 انداْهي 
487 265 

 ذؼض اندذيذ 4
يٕصع , انسذيذج , انكٓثٕب, 

 انداْهي

يٕصع , انسذيذج , انكٓثٕب, 

 انداْهي
280 190 

 - 230 يٕصع يٕصع ذؼض انذٔش 5

 - 188 بانكٓثٕب, انًُذ بانكٓثٕب, انًُذ ذؼض انسشيكح 6

 - 740 انًُذب انًُذب ذؼض انًُذب 7

 828 3322 انًدًٕع   
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 إزصائيح انُاصزيٍ يٍ يذيشيح انٕاصػيح 

 

 

انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

انيٓاانُضٔذ   

انًذيشيح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

انًُطقح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

  272 المسراخ المسراخ ذؼض الكدحة 1

  40 كالئبةال معافر ذؼض الكدحة 2

  50 البيرين معافر ذؼض الكدحة 3

  42 الكدرة معافر ذؼض انٕاصػيح 4

  30 النقيع معافر ذؼض انٕاصػيح 5

  50 الشرج جبل حبشي ذؼض الكدحة 6

  75 العفيرة جبل حبشي ذؼض الكدحة 7

  111 الرحبة جبل حبشي ذؼض الكدحة 8

  100 شبية مقبنة ذؼض الكدحة 9

  120 النشمة معافر ذؼض الوازعية -الكدحة  10

  100 كةالمل معافر ذؼض الكدحة 11

  235 المشاولة معافر ذؼض الوازعية -الكدحة  12

  70 الصافية الشماتين ذؼض الوازعية -الكدحة  13

  40 دبع الداخل الشماتين ذؼض الوازعية -الكدحة  14

  91 المركز الشماتين ذؼض انٕاصػيح 15

  40 وادي البركاني معافر ذؼض الوازعية -الكدحة  16

  11 السمسرة لشماتينا ذؼض انٕاصػيح 17

  25 الصنة معافر ذؼض الكدحة 18

  20 الكاذية المعافر ذؼض الكدحة 19

  14 دبع الخارج الشماتين ذؼض الوازعية -الكدحة  20

  15 الخرائب معافر ذؼض الكدحة 21

  35 االعرود معافر ذؼض الكدحة 22

  108 بني دمحم الشماتين ذؼض انٕاصػيح 23

  75 بني عمر الشماتين ؼضذ انٕاصػيح 24

  26 بندح الشماتين ذؼض انٕاصػيح 25

  52 المظفر المظفر ذؼض انٕاصػيح 26

  27 غيل بن عمر الشماتين ذؼض انٕاصػيح 27

  54 المنصورة الشماتين ذؼض انٕاصػيح 28

  60 بني شيبة الشماتين ذؼض انٕاصػيح 29

  
  1928 انًدًٕع 
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 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح انقاْشج

 إزصائيح انُاصزيٍ في يذيشيح ديُح خذيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

انيٓاانُضٔذ   

انًذيشيح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

انًُطقح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 16 اندًٕٓسي انقاْشج  ذؼض ثؼثاخ  , زي انذػِٕ, تاصسػح 1

 - 37 زي انثُك انيًُي انقاْشج ذؼض انؼسكشي 2

 - 51 زي انشٔضح –انكٕثش  زي انقاْشج ذؼض طازي صانح,  االضث 3

 - 172 االسفم انرسشيش انقاْشج ذؼض زاسج ػًاس تٍ ياسش , انفشصج 4

 - 15 انرسشيش االسفم انقاْشج ذؼض انثؼشاسج -انسٕض  5

 - 48 انضثٕػّ انقاْشج ذؼض انذفاع اندٕي 6

7 

اندًهح, انٕػص. صثش, 

,        انثؼشاسج, خثم زثطي

  خٕنح انقصش

 

 ذؼض

 

 انقاْشج

 

 - 168 انرسشيش االسفم 

انضثاب , انًطاس انقذيى, ػقاقح   8  - 19 انطؼة االسفم انقاْشج ذؼض 

   
 انًدًٕع

 

526 
 

انًسافظح انري ذى  يُطقح انسشب و

انيٓاانُضٔذ   

انًذيشيح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

انًُطقح انري ذى انُضٔذ 

 انيٓا

ػذد االسش 

 انُاصزح

 ػذد انؼائذيٍ

 - 194 ديُح خذيش ديُح خذيش ذؼض انصهٕ  1

 - 28 ديُح خذيش ديُح خذيش ذؼض صثش انًٕدو 2

 - 74 ديُح خذيش ديُح خذيش ذؼض انقاْشج 3

 - 202 ديُح خذيش ديُح خذيش ذؼض صانح  4

 - 5 ديُح خذيش ديُح خذيش ذؼض انٕاصػيح  5

 - 1 ديُح خذيش ديُح خذيش ذؼض زيفاٌ  6

ؼضذ انًخا 7 ُح خذيشدي ديُح خذيش   1 - 

 - 5 ديُح خذيش ديُح خذيش ذؼض انثشذ 8

 ذؼض انًسشاش 9
 4 ديُح خذيش ديُح خذيش

 

 ذؼض انًظفش 10
 14 ديُح خذيش ديُح خذيش

 

 انًدًٕع   
528 
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 َرائح انرقييى 

 ذٕاخذ انُاصزيٍ  ٍأٔالً َرائح يرؼهقح تسشكح انُضٔذ ٔ أياك

ُ )ا -7 ساِغ( ِمػس إٌاظح١ٓ ِٓ  –زِٕح ذس٠ط  –اٌرؼع٠ح  –ِا٠ٚٗ  -اٌّٛاسف   –ٌطّا٠ر١ٓ وأد اٌّس٠ط٠اخ ا٢ِٕح ٔسث١ا

 اٌّس٠ط٠اخ االذط6ٜ

 أسطج6 5787ػٍٝ ٔسثح ٌٍٕاظح١ٓ فٟ ِس٠ٕح ذؼع ح١س تٍغ إجّاٌٟ إٌاظح١ٓ ا١ٌٙا ااسرمثٍد ِس٠ط٠ح اٌطّا٠ر١ٓ  -2

 اٌما٘طج (6  -اٌّظفط   –ٌٗ أسطج ٔاظحح ِٓ ِس٠ط٠اخ ِحافظح ذؼع ) غا 7777اسرمثٍد ِس٠ط٠ح اٌرؼع٠ح  -3

 اسطج اٌٝ ِس٠ط٠ح ِا٠ٚح ِٓ ِس٠ٕح ذؼع ِٚحافظاخ اذطٜ ِصً غٕؼاء ٚاٌث١ؿاء ٚشِاض ٚ ات١ٓ ٚاٌؿاٌغ(6 547ٔعحد  -4

 اسطج اٌٝ ِس٠ط٠ح ساِغ ِٓ ِحافظح ذؼع ٚغٕؼاء ٚاٌث١ؿاء ٚشِاض ٚ ات١ٓ ٚاٌؿاٌغ 6 291ٔعحد  -5

 ( اػٍٝ ِٛجح ٔعٚح ٌٍسىاْ اٌٝ إٌّاـك ٚاٌّس٠ط٠اخ ق ا٢ِٕحِٛظع  –شتاب  – اٌّراضٙسخ اٌّس٠ط٠اخ اٌساح١ٍح )  -6

 6اٌّجاٚضج

ذٕمٍد االسط إٌاظحح ِٓ اٌّس٠طاخ اٌساح١ٍح اٌٝ اوصط ِٓ ِىاْ ٔعٚح لثً اْ ٠سرمط تُٙ اٌّماَ فٟ اِاوٓ ٔعٚحُٙ  -7

 اٌحا١ٌح6

 ػة  ػٍٝ االسط اٌّسرؿ١فح6 الاِد االسط إٌاظحح اٌٝ ِس٠ط٠اخ اٌّٛاسف ٚغثط اٌّٛازَ ٚساِغ ِغ الاضتُٙ ِّا أؾاف -8

ٔعح حٛاٌٝ شٍصٟ ِٕطمح ذث١طؼح ٚاٌمطٜ اٌّجاٚضج ٌٙا فٟ ِس٠ط٠ح جثً حث١طٟ اٌٝ ٚازٞ اٌسحٟ فٟ ِس٠ط٠ح اٌّظفط  -9

 ٚػمالح فٟ ِس٠ط٠ح غثط اٌّٛاز6َ

وراتح ذعاي تؼؽ االسط ػاٌمح ال ذسرط١غ إٌعٚح حرٝ ذاض٠د ال ِاذعاي ػ١ٍّح إٌعٚح ِسرّطج ِٓ ِٕطمح ذث١طؼٗ ت١ّٕا  -77

 ٘صا اٌرم6ُ١١

غاٌح( اٌٝ ِحافظح اب اٌّجاٚضج  –اٌما٘طج  –% ِٓ إجّاٌٟ سىاْ ِس٠ط٠اخ اٌّس٠ٕح اٌصالز )اٌّظفط 72ٔعحد حٛاٌٝ  -77

 ٚاسرمط تُٙ اٌّماَ ٕ٘ان

إِٟ  ض% ( ِٓ االسط إٌاظحح اٌٝ إٌّاـك اٌرٟ ذٛلف ف١ٙا اٌػطاع ٚضٙسخ اسرمطا27 اٌٟ% 75 ِٓ) ػاز حٛاٌٝ -72

 ّظفط  ِٚططػح ٚحسٔا6ْ ِصً ِس٠ط٠اخ اٌ

 ً  َرائح يرؼهقح تازرياخاخ انُاصزيٍ  :ثاَيا

 -وطفد ٔرائج اٌرم١١ُ ػٓ االحر١اجاخ شاخ اال٠ٌٛٚح ٌٍٕاظح١ٓ :

 انغزاء (7

% ِٓ االسط إٌاظحح اٌرٟ ذم١ُ ٌسٜ 67ٚ  غ١ط ِىرٍّحٚػّاضاخ  ػاِح% ِٓ إٌاظح١ٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ ِٕطآخ 87اٌرم١١ُ أْ  اضاض

 -االِٓ اٌغصائٟ ح١س ذىّٓ اٌّطىٍح ف١ّا ٠ٍٟ: ألاضتٙا ذفرمط اٌٝ

  ِٓ ( 777  -% 67اضذفاع أسؼاض اٌّٛاز اٌغصائ١ح ح١س تٍغد ٔسثح االضذفاع ) % 

 تسثة إٌعٚح ذاضذفاع ِؼسي اٌثطاٌح ح١س فمس ػسز وث١ط ِٓ إٌاظح١ٓ ٚظائفُٙ أٚ ِػسض ز ٍُٙ 
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 انصشف انصسيانًياِ ٔ (2

% ِٓ االسط اٌرٟ ذم١١ُ ٌسٜ الاضتٙا ذفرمط اٌٝ 57ٚ  ػاِحذم١ُ فٟ ِٕطآخ % ِٓ االسط إٌاظحح اٌرٟ 88حٛاٌٝ 

  -ذرٍرع اٌّطىٍح ف١ّا ٠ٍٟ:ٚ   اٌػطف اٌػحٟاٌحػٛي ػٍٝ ذسِاخ ا١ٌّاٖ ٚ

 ٖ6ذىٍفح اٌحػٛي ػٍٝ ا١ٌّاٖ ِطذفؼح فٟ اٌّس٠ط٠اخ اٌط٠ف١ح اٌرٟ ال ٠ٛجس ف١ٙا ضثىاخ ١ِا 

 ٌّ١اٖ فٟ تؼؽ اٌّس٠ط٠اخ  ٚلس ازٜ ٚغٛي إٌاظح١ٓ اٌٝ ذٍه إٌّاـك ذؼرثط االتاض اٌّػسض اٌٛح١س ٌٍحػٛي ػٍٝ ا

اٌٝ ظ٠ازج اٌؿغف ػٍٝ ٘صٖ االتاض اٌرٟ ٌُ ذؼس ذىفٟ ٌرٍث١ح احر١اجاخ اٌسىاْ تاإلؾافح اٌٝ اْ تؼؽ االتاض تؼ١سج جسا  

و265ُػٓ أِاوٓ ذٛاجس إٌاظح١ٓ ح١س ٠مطؼْٛ اٌّسافاخ اٌط٠ٍٛح اٌرٟ لس ذػً اٌٝ حٛاٌٝ 
2
 6 

 6اٌّرٛفطج غ١ط غاٌحح ٌٍططب ٚاٌطثد ا١ٌّاٖ ؼؽ إٌّاـكفٟ ت  

٠فرمطْٚ اٌٝ زٚضاخ ا١ٌّاٖ ٚذىّٓ  اٌؼاِح اٌػحٟ فاْ إٌاظح١ٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ إٌّطآخ اٌػطف  ٕظاَ ت ٚ ف١ّا ٠رؼٍك

ط٠ف ٌسٚضاخ ا١ٌّاٖ ػػسَ ٚجٛز ذوصٌه ٚ (ضرع 27ٌىً  ٚاحسٖ ِؼً زٚضج ١ِاٖ)زٚضاخ ا١ٌّاٖ  ضحح اٌّطىٍح فٟ

ٓ ا١ًٌٍ ٌٍص٘اب اٌٝ ١إٌاظح١ٓ اٌٝ اٌرالء ٌمؿاء حاجرُٙ  ح١س ذٕرظط إٌساء حرٝ ٠ح اتؼؽ اٌّس٠ط٠اخ ٠ٍجٚفٟ 

 اٌرالء ِّا ٠ؼطؾٙٓ ٌٍرطط6

 انسكٍ  (3

  -اٌرٟ ٠ؼأٟ ِٕٙا إٌاظح١ٓ ف١ّا ٠ٍٟ: اٌسىٓ ِطىالخ ذىّٓ

  6ٚاحسجح١س ٔجس فٟ تؼؽ إٌّاـك أسطج تؤوٍّٙا ذسىٓ فٟ غطفح  اٌطس٠س االظزحاَ -أٔالُ:

ٌه اسطٛأاخ اٌغاظ إٌّعٌٟ اٌرٟ صٚتطا١ٔاخ ٚو شاٌسىٓ ِٓ فطِؼظُ االسط إٌاظحح ػٍٝ ضطاء ِسرٍعِاخ  جػسَ لسض -ثاَيا:

اُ٘ احر١اجاخ إٌاظح١ٓ فٟ ٘صا اٌجأة ٟ٘ ذٛف١ط حٍٛي ِٛلرٗ ِصً اٌر١اَ اٌرٟ ذرسغ  ٚذؼرثطوث١ط اضذفؼد اسؼاض٘ا تطىً 

 خ ِٓ تطا١ٔاخ ٚفطش ٚوصٌه ذمس٠ُ ِؼٛٔاخ ٚزػُ ٌألسط إٌاظحح اٌرٟ ذسىٓ تاإل٠جاض6ط اٌّسرٍعِا١ٚذٛف  ٚاحسٖ سطج٢

 انشػايح انصسيح  (4

سط إٌاظحح فمس ذُ ضغس أرطاض اٌؼس٠س ِٓ االِطاؼ فٟ ِٓ االتسثة أؼساَ اٌطػا٠ح اٌػح١ح ذاغح ٌٍٕساء اٌحٛاًِ ٚاالـفاي 

فأٗ ٍّٕطآخ اٌػح١ح ٌّالض٠ا6 ٚتإٌسثح ٌسٛء اٌرغص٠ح ٚاالسٙاي ٚا أِاوٓ ذجّغ إٌاظح١ٓ فٟ اٌؼس٠س ِٓ اٌّس٠ط٠اخ ِصً اِطاؼ

ط اٌصٞ ٠ػؼة ػٍٝ ِفٟ ِؼظُ إٌّاـك غ١ط اٌؼ١ازاخ اٌراغح ٚاٌرٟ ذىْٛ ذىٍفح اٌحػٛي ػٍٝ ذسِاذٙا ِطذفؼح اال سٛج٠ال 

 اٌىص١ط ِٓ االسط إٌاظحح اٌحػٛي ػ١ٍٙا6

  انكٓشتاء حخذي (5

% ِٓ االسط 75ح اٌرٟ ذسىٓ فٟ ِٕطآخ ػاِح اٚ فٟ ػّاضاخ غ١ط ِىرٍّح ٚوصٌه % ِٓ االسط إٌاظح69وطف اٌرم١١ُ اْ 

اٌحػٛي ػٍٝ ذسِح اٌىٙطتاء6 ٠ٚؼرثط اٌحً اٌؼٍّٟ ٚاٌّّىٓ ذطث١مٗ فٟ ضأٞ اٌىص١ط ِٓ  اٌٝاٌرٟ ذؼ١ص ِغ الاضب ٠فرمسْٚ 

اٌجس٠ط شوطٖ فٟ ٘صا اٌرػٛظ أٗ لس ح ١ٚاٌىٙطتاء ٘ٛ ذطو١ة اٌٛاح اٌطالح اٌطّس حاالسط اٌرٟ ذُ ِماتٍرٙا ٌٍحػٛي ػٍٝ ذسِ

وع اسثك ٌثؼؽ إٌّظّاخ اٌّح١ٍح اْ ذسذٍد فٟ ٘صا اٌجأة فٟ تؼؽ اٌّس٠ط٠اخ ٚلاِد ترع٠ٚس تؼؽ االسط إٌاظحح فٟ ِط

أٗ ٌُ  ااإل٠ٛاء فٟ ِس٠ط٠ح اٌطّا٠ر١ٓ تاٌٛاح اٌطالح اٌطّس١ح ٌىٓ ٘صا اٌرسذً واْ ِمػٛضا  ػٍٝ تؼؽ إٌّاـك ٚاٌرجّؼاخ وّ

 واف١ا  ٌرٍث١ح احر١اجاخ ج١ّغ االسط إٌاظحح6  ٠ىٓ

 انسقيثح انًذسسيح  (6

وطف اٌرم١١ُ ػٓ ٚجٛز اػساز وث١طج ِٓ اتٕاء ٚتٕاخ االسط إٌاظحح ٌُ ٠سرط١ؼْٛ االٌرحاق تاٌّساضغ فٟ االِاوٓ اٌرٟ ذُ 

     ٚ حطِأُٙ ِٓ اٌرؼ6ُ١ٍ رسطباٌ إٌعٚح ا١ٌٙا تسثة ػسَ لسضج تؼؽ االسط ػٍٝ ذٛف١ط ِسرٍعِاخ اٌسضاسح االِط اٌصٞ ازٜ اٌٟ
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 ثانثاُ انرٕصياخ انؼايح 

 -ّا ٠ٍٟ:تػٍٝ ؾٛء احر١اجاخ االسط إٌاظحح اٌرٟ وطف ػٕٙا اٌرم١١ُ ٔٛغٟ 

األ٠ٌٛٚح  ٌألسط اٌرٟ ٔعحد  ااٌرسذً اٌسط٠غ ٌرا١ِٓ اٌّٛاز اٌغصائ١ح ِٚسرٍعِاخ اٌؼ١ص ٌج١ّغ االسط إٌاظحح ِغ اػط -7

فٟ  غ١ط ِىرٍّحٚجثً حثطٟ ٚوصٌه االسط اٌرٟ ذؼ١ص فٟ ِٕطآخ ػاِح ٚػّاضاخ  شتابِٚٛظع  ٚ  اٌّرآِ ِؤذطا 

  6ِس٠ط٠ح اٌّظفط ٚاٌطّا٠ر١ٓ ٚاٌرؼع٠ح  ِٚا٠ٚح

ذٛف١ط ا١ٌّاٖ اٌػاٌحح ٌٍططب ٚاالسررساَ إٌّعٌٟ ِغ تطا١ًِ ذاغٗ ٌحفؿٙا ٌألسط إٌاظحح اٌرٟ ذؼ١ص فٟ ِٕطآخ  -2

  6ٍّحػاِح ٚػّاضاخ غ١ط ِىر

غ١ط اٌرٟ ذسىٓ فٟ ِٕطآخ ػاِح ٚػّاضاخ  ٌألسط ذٛف١ط ِسرٍعِاخ اٌسىٓ ِٓ فطش ٚتطا١ٔاخ ٚاسطٛأاخ غاظ ِٕعٌٟ -3

  ِىرٍّح6

 ذع٠ٚس االسط إٌاظحح فٟ إٌّطآخ اٌؼاِح ٚاٌؼّاضاخ اٌغ١ط ِىرٍّح تاٌٛاح اٌطالح اٌطّس١ح6 -4

١ً٘ ٚاغالح زٚضاخ ا١ٌّاٖ اٌرٟ فٟ اٌّساضغ ٚتم١ح الاِح زٚضاخ ١ِاٖ ٌألسط اٌرٟ ذسىٓ فٟ اِاوٓ ِىطٛفح ٚاػازج ذؤ -5

  6إٌّطآخ اٌؼاِح اٌرٟ ٠سىٓ ف١ٙا إٌاظح١ٓ

 ٚشتاب اٌّرااٌرٕس١ك ٌرسذً ِرىاًِ ٠سرٙسف االسط إٌاظحح ٚاالسط اٌرٟ ذؤشطخ تسثة اسرؿافح إٌاظح١ٓ فٟ ِس٠ط٠اخ  -6

 ذاغح االسط اٌرٟ ذم١١ُ فٟ أِاوٓ ِىطٛفح6  ٚ ِٚٛظع

 ١ح اٌؼاِح تح١س ذمسَ ذسِاذٙا ٌألسط إٌاظحح 6زػُ إٌّطآخ اٌػح -7

 اٌؼًّ ػٍٝ ذج١ّغ إٌاظح١ٓ اٌص٠ٓ ٠سىْٕٛ فٟ ِٕطآخ ػاِح اٚ ػّاضاخ ِىطٛفح فٟ ِطاوع ذاغح  تئ٠ٛاء إٌاظح6ٓ١   -8

 ذٛف١ط اٌحم١ثح اٌّسضس١ح ٌٍطالب ٚاٌطاٌثاخ ِٓ اتٕاء االسط إٌاظحح حرٝ ال ٠حطِْٛ ِٓ اٌرؼ6ُ١ٍ -9
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