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 ةمدقم

 ءاسنلا ھیف فدھتسا )نامأ( ةلءاسملاو ةھازنلا لجأ نم فالتئالا هارجأ يأر عالطتسا جئاتن ریرقتلا اذھ ضرعتسی
 نھتالئاع نسأرتی يتاوللاو )ةیدقنلا تادعاسملا جمانرب( ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو تامدخ نم تادیفتسملا
 دصر فد3? ، ةزغ عاطقو )سدقلا ا23ف امب( ةي+رغلا ةفضلا #" میلعتلاو ةحصلا يترازو تامدخ نم تادیفتسملاو

 تامدخ ميدقت #" اHعوقو نكمملا داسفلا لاYشأو صرف لوح ن23عو ىدمو تامدPQا هذM تايقلتم تاHجوتو ءارأ

 ىدمو ،#qامتجالا عونلا lmع opبملا داسفلا لاYشا lmع jkكghلاب ،ميلعتلاو ةcdلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا

 اھمدقت يتلا تامدخلا ةیفافشو ةھازن نع نھاضر ةجرد ةفرعملو ،ھتحفاYم #"  طارخنالاو غالبإلل نMدادعتسا
 مادختسا يف نھاضر ىدمو ىواكشلا ماظنب نھتفرعمو ،میلعتلاو ةحصلاو ةیعامتجالا ةیمنتلا ،ثالثلا تارازولا
 داسفلا لاكشأ نم لكش يأل نضرعت ام اذإ نعو تارازولا اھمدقت يتلا تامدخلا ةدوجو ،ىواكشلا ةجلاعم تایلآ
  .تامدخلا هذھ ىلع لوصحلا نھتلواحم ءانثأ يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا

 راثآ lmع ءوضلا طيلس�ل ،ھتالخدت تا�ولوأ ديدحت #" عالطتسالا اذM جئاتن فيظوت lmع نامأ فالتئا لمعيسو

 لالخ نم ءاس�لا lmع jkكghلاب ،ميلعتلاو ةcdلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا تامدخ ةصاخو تامدPQا ميدقت #" داسفلا

  .تامدPQا ميدقت #" ةMا�kلا ميق ز�زع� lmع لمعلا

 ؛ثوحبلا نم عونلا اذھ مكحت يتلا ةیلودلا ةیملعلا تایجھنملاو رییاعملاو سسألل اقبط عالطتسالا اذھ يرجأ دقو

  :يتالا بسح ناتیجھنم مادختسا متو

 ىتح 20/04/2021 نیب ةعقاولا ةرتفلا لالخ ایفتاھ ةیعامتجالا ةیمنتلا تامدخب ةصاخلا تانایبلا عمج مت -1

 نم )ةزغ عاطق نم %47و ةیبرغلا ةفضلا نم %53( ةدیس 620 تغلب ةیئاوشع ةنیع ىلع 28/04/2021

  .ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو تامدخ نم تادیفتسملا

 تاI4ی&2لا تام&خ 7م تا&Eف-2Oلا ءاقل لالخ 7م اEهاجو #Eلع-لاو ةZ8لا تام&JW ةصاWلا تاناHEلا ع2ج #ت -2

 ةEiع ىلع 28/04/2021 ى-ح E7 20/04/2021ب ةعقا3لا ةI-فلا لالخ ةم&Wلا ىلع ل8Z3لاو 7هجوIخ &ع=و

  .)ةuغ عا.ق 7م %47و ةI=Eغلا ةفKلا 7م %53( ة&Eس m 620غلب ةEئاj3ع
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 ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازوو ة>;لا ةرازوو ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو تامدخ

 

  اLMاKريدمو  ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو نم ةمدقملا تامدGHا نع اضرلا ىوتسم

 نم اTMيقلت QRلا تامدGHا نع نPاضر ىوتسم نع  ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسم نOMوك ءاس(لا لاؤس مت

 : اLMاKريدم نم وأ ةرازولا

 ةرازولا نم اRSيقلت OPلا تامدMNا نع تايضار  ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا  نم ة;:بك ةبس7 نا ةجي2نلا تنا.ف

 .اRSيقلت OPلا تامدMNا نع تايضار ;:غ نRSم  %6 لباقم ،%94 ةبس(ب اXSاWريدم وا

 تامدخ نع تايضار ةيnرغلا ةفضلا ij ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نا جئاتنلا ت(يب ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 .ةزغ عاطق ij %46 لباقم ةفضلا ij  %47 ةبس(ب ، ةزغ ij اRSم ةnراقتم ةبس(ب  ةرازولا

  :جئاتنلا هذuv wوي tjاتلا ل.شلا

 اXSاWريدم نم وأ ةرازولا نم ةيقلتملا تامدMNا نع اضرلا ىوتسم : j 1}يضوت مسر

 

 

  ة>;لا ةرازو نم ةمدقملا تامدGHا نع اضرلا ىوتسم

 : ة��لا ةرازو نم اRSيقلت OPلا تامدMNا نع نwاضر ىوتسم نع ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا ءاس(لا لاؤس�  اضيا انمق

 تلصو اضرلا ةبس7 نأ ثيح ة��لا ةرازو لبق نم ةمدقملا تامدMNا نع تايضار ءاس(لا ءالؤw نم ة;:بك ةبس7  نأ ةجي2نلا تنا.ف

 . %19  ةبس(ب اضرلا مدع لباقم   tc 80.9%ا

 تامدخ نع تايضار ةزغ عاطق ij ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نأ جئاتنلا ت(يب  دقف ijارغMgا عقوملا ديعص bcع اما

 .ةفضلا ij %78.5 لباقم  ةزغ ij  %88.6 ةبس(ب ، ةفضلا ij اRSم اليلق ;�كأ ةبس(ب  ةرازولا

 

 

 

 

94% 92% 94%

6% 8% 6%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ةیضار ریغ  ةیضار
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  :جئاتنلا هذP [\وي ]Zاتلا لXشلا

 ة��لا ةرازو نم ةيقلتملا تامدMNا نع اضرلا ىوتسم :j 2}يضوت مسر

 

 

 

  اLMاKريدمو ةيمنتلا ةرازو نم ةمدقملا تامدGHا نع اضرلا ىوتسم

 نم اdMيقلت QRلا تامدGHا نع كاضر ىوتسم ام ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسم نOMوك ءاس(لا لاؤس مت

 نع تايضار ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا فصن نم ;�كأ نا جئاتنلا تر�ظأ ثيح اLMاKريدم نم وأ ةرازولا

 .اRSيقلت OPلا تامدMNا نع تايضار ;:غ ن�Sا اولاق %42 لباقم ،%58 ةبس(ب اXSاWريدم وا ةرازولا نم اRSيقلت OPلا تامدMNا

 نع تايضار ةيnرغلا ةفضلا ij ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نا جئاتنلا ت(يب ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

  .ةزغ عاطق ij %52 لباقم %63 ةبس(ب ةزغ ij اRSم ;�كأ ةرازولا تامدخ

 ةيمنتلا ةرازو نم ةيقلتملا تامدMNا نع اضرلا ىوتسم :j 3}يضوت مسر

 

 

 

 

 

79% 89% 81%

22%
11%

19%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ةیضار ریغ  ةیضار

63%
52% 58%

37%
48% 42%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ةیضار ریغ  ةیضار
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 : تارازولا نم تامدGHا pqع لوص>Gا بلط ءانثأ داسف لاXشأ / لeاشم ة$جاوم

 ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو نم

 ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو نم ةمدخ pqع لوص>Gا بلط ءانثا داسف لاXشا /لeاشم ةيا ن$جاو اذإ اميف تاديفتسملا لاؤس دنعو

 :ماع لXشr اLMاKريدم

 /ل�اشم ن�جاو ن�Sا نركذ %8 لباقم %92 ةبس(ب داسف لا.شا /ل�اشم ةيا ن�جاوي مل نRSم ��ظعلا ةيبلاغلا نا جئاتنلا تر�ظأ

 .اXSاWريدم وا ةيب;Hلا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا بلط ءانثا داسف لا.شا

 بلط ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ن�جاوي ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نا جئاتنلا ت(يب دقف ijارغMgا عقوملا ديعص bcع اما

 ij %5  لباقم ةفضلا ij  %9 ةبس(ب كلذو ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم  ;�كأ اXSاWريدم وا ةيب;Hلا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا

 . ةزغ

 ةبس7 تعفترا دقف تاديفتسملا ا�ل نضرع¦و قبس نا نكمملا نم OPلا داسفلا لا.شا وا ل�اشملا ضع� حرطب انمق امدنع امأ

 ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ةيا ن�جاوي مل ن�Sا اودكأ %86 لباقم %14 حبصتل داسف لا.شا / ل�اشم ن�جاو ي¦اوللا تاديفتسملا

    . ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا بلط

 بلط ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ن�جاوي ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نا جئاتنلا ت(يب دقف ijارغMgا عقوملا ديعص bcع اما

 ij %9  لباقم ةفضلا ij  %16 ةبس(ب كلذو ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم  ;�كأ اXSاWريدم وا ةيب;Hلا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا

 . ةزغ

   ة>;لا ةرازو نم

 لXشr ة>;لا ةرازو نم ةمدخ pqع لوص>Gا بلط ءانثا داسف لاXشا /لeاشم ةيا ن$جاو اذإ اميف تاديفتسملا لاؤس دنعو

 :ماع

 /ل�اشم ن�جاو ن�Sا نركذ %13 لباقم %87 ةبس(ب داسف لا.شا /ل�اشم ةيا ن�جاوي مل نRSم ��ظعلا ةيبلاغلا نا جئاتنلا تر�ظأ

 .ة��لا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا بلط ءانثا داسف لا.شا

 بلط ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ن�جاوي ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نا جئاتنلا ت(يب دقف ijارغMgا عقوملا ديعص bcع اما

 . ةزغ ij %6  لباقم ةفضلا ij  %15 ةبس(ب كلذو ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم  ;�كأ  ة��لا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا



8 | P a g e  
 

 ةبس7 تعفترا دقف تاديفتسملا ا�ل نضرع¦و قبس نا نكمملا نم OPلا داسفلا لا.شا وا ل�اشملا ضع� حرطب انمق امدنع امأ

 ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ةيا ن�جاوي مل ن�Sا اودكأ %70 لباقم %30 حبصتل داسف لا.شا / ل�اشم ن�جاو ي¦اوللا تاديفتسملا

 .ة��لا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا بلط

 بلط ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ن�جاوي ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نا جئاتنلا ت(يب دقف ijارغMgا عقوملا ديعص bcع اما   

 ةزغ ij %19 لباقم ةفضلا ij  %34  ةبس(ب كلذو ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم ليلقب ;�كأ ة��لا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا

.   

 اLMاKريدم وا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نم

 ةيمنتلا ةرازو نم ةمدخ pqع لوص>Gا بلط ءانثا داسف لاXشا /لeاشم ةيا ن$جاو اذإ اميف تاديفتسملا لاؤس دنعو

 لا.شا /ل�اشم ةيا ن�جاو ن�Sا نركذي مل نRSم ��ظعلا ةيبلاغلا نا جئاتنلا تر�ظأ دقف ،ماع لXشr اLMاKريدم وا ةيعامتجالا

 ةيمنتلا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا بلط ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ن�جاو ن�Sا نركذ %12 لباقم %89 ةبس(ب داسف

 .اXSاWريدم وا ةيعامتجالا

 بلط ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ن�جاوي ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نا جئاتنلا ت(يب دقف ijارغMgا عقوملا ديعص bcع اما

 .%9 لباقم %14 ةبس(ب كلذو ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم ;�كأ اXSاWريدم وا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا

 

 ةبس7 تعفترا دقف ،تاديفتسملا ا�ل نضرع¦و قبس نا نكمملا نم OPلا داسفلا لا.شا وا ل�اشملا ضع� حرطب انمق امدنع امأ

 ءانثا داسف لا.شا /ل�اشم ةيا ن�جاوي مل ن�Sا اودكأ %77 لباقم %23 حبصتل داسف لا.شا /ل�اشم ن�جاو ي¦اوللا تاديفتسملا

 .اXSاWريدم وا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�Mا بلط

 لوص�Mا بلط ءانثا داسف لا.شا وا ل�اشم ن�جاوو قبس ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 تعفترا دقف ijارغMgا عقوملا ديعص bcع اما

 ،امRSم ل� ij %23 حبصتل نS©لع داسفلا لا.شاو ل�اشملا ضع� حرط دع� كلذو ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نم ل� ij ةمدخ bcع

 .ةزغ عاطق ij تاديفتسملا دنع ظو�ªمو ;:بك عافترالا نا�و

 

  : جئاتنلا هذP [\وت ةيلاتلا لاXشألا

   ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو نم ةمدMNا  bcع لوص�Mا بلط  ءانثا داسف لا.شا / ل�اشم ة�جاوم :j 4}يضوت مسر
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                                                                  (aided)  ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

    

                                                                                                                          (unaided)  ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو       

 

   ة��لا ةرازو نم ةمدMNا  bcع لوص�Mا بلط  ءانثا داسف لا.شا / ل�اشم ة�جاوم :j 5}يضوت مسر

    

  

 (aided)  ة��لا ةرازو

  

   

 (unaided)  ة��لا ةرازو   

 

  ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نم ةمدMNا  bcع لوص�Mا بلط  ءانثا داسف لا.شا / ل�اشم ة�جاوم :j 6}يضوت مسر

 

.  

 

9.4% 4.7% 8.0%

90.6% 95.3% 92.0%

  نیطسلف  ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

34%
19%

30%

66%
81%

70%

  نیطسلف  ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

14.7%
6.1% 12.6%

85.3% 93.9% 87.4%

  نیطسلف  ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

16% 9% 14%

84% 91% 86%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

14% 9% 12%

86% 91% 89%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

23% 23% 23%

77% 77% 77%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن
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  تارازولا تامدخ نم تاديفتسملا ا$ل تضرعQR wلا داسفلا لاXشأ/ لeاشملا عاونأ

 

 : تارازولا لبق نم ةمدGHا ميدقت ليجأت وا لامPإلا

 

 لامPإلا نا�و ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو نم ل� ij تاديفتسملا ا�ل ضرعتت نا نكمملا نم OPلا داسفلا لا.شا / ل�اشملا ضع� حرط مت

 ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�ªل نS¶لط ءانثا تاديفتسملا ھل نضرع¦ ام ;�كأ وw ةيب34لا ةرازو لبق نم ةمدGHا ميدقت ليجأت وا

  .%13 ةبس(لا تغلب ثيح  ميلعتلاو ةيب;Hلا

 تاديفتسملا نم ;�كأ ةروصب ةمدMNا ليجأت وا لامwإلل  ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا تضرع¦ دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

ij 15 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق% ij 8  لباقم ةفضلا% ij ةزغ عاطق. 

 

 تاديفتسملا ھل نضرع¦ ام ;�كأ وw ةرازولا لبق نم ةمدMNا ميدقت ليجأتو لامwالا نا� ثيح ة��لا ةرازول ةبس(لاب رمالا كلذكو

 .%25 ةبس(لا تغلب ثيح ة��لا ةرازو لبق نم ةمدخ  bcع لوص�ªل نS¶لط ءانثا

 تاديفتسملا نم ;�كأ ةروصب ةمدMNا ليجأت وا لامwإلل  ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا تضرع¦ دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

ij 27 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق% ij 12  لباقم ةفضلا% ij ةزغ عاطق. 

 ءانثا تاديفتسملا ھل نضرع¦ ام ;�كأ وw ةرازولا لبق نم ةمدMNا ميدقت ليجات وا لامwالا نا� دقف ةيمنتلا ةرازول ةبس(لاب اما

  .%20 ةبس(لا تغلب ثيح اXSاWريدم وا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نم ةمدخ bcع لوص�ªل مS¶لط

 ij تاديفتسملا نم ;�كأ ةروصب ةمدMNا ليجأت وا لامwإلل ةزغ عاطق ij تاديفتسملا تضرع¦ دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 .ةيnرغلا ةفضلا ij %18 لباقم ةزغ ij %21 ةبس(لا تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا

  : جئاتنلا هذP [\وي ]Zاتلا لXشلا

     ةرازو ل� لبق نم ةمدMNا ميدقت ليجأت وا لامwإلل نضرع¦  ي¦اوللا تاديفتسملا ةبسj 7: 7}يضوت مسر
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 ة��لا ةرازو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

 : ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وأ لوص>Gا لجأ نم ةطساولا مادختسا Zqا رارطضالا

 bcع ا�حرط مت OPلا رومألا مwأ ي7اث  وP ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وأ لوص>Gا لجأ نم ةطساولا مادختسا Zqا رارطضالا

 :ن:ترازولا الك ij ا�ل نضرع¦ ن�Sا نلقو تاديفتسملا

 ةرازو ij ةمدMNا bcع لوص�Mا ع«رس¦ وأ لوص�Mا لجأ نم ةطساولا مادختسال نررطضا ن�Sا تاديفتسملا نم %2 لاق ثيح

  ة��لا ةرازو ij %7 ةبس(nو ، ميلعتلاو ةيب;Hلا

 ij تامدMNا لجا نم ةطساولا مادختسال نررطضا ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 نا جئاتنلا ت(يب دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 ..ةزغ عاطق ij %3 لباقم %2 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق ij اRSم  لقا تنا� ةيnرغلا ةفضلا  ij ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو

 ةفضلا ij تنا� دقف ة>;لا ةرازو ij تامدMNا لجا نم ةطساولا مادختسال نررطضا ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس(ل ةبس(لاب اما

  ةزغ ij %9 لباقم  ةفضلا ij % 6 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق ij اRSم لقا اضيا ةيnرغلا

 ij ةمدMNا bcع لوص�Mا ع«رس¦ وأ لوص�Mا لجأ نم ةطساولا مادختسال نررطضا ن�Sا تاديفتسملا نم %6 لاق ھناف لباقملاب

  . ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو

 ij تامدMNا لجا نم ةطساولا مادختسال نررطضا ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 نا جئاتنلا ت(يب دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 .ةزغ عاطق ij %4 لباقم %8 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق ij اRSم bcعا ةيnرغلا ةفضلا

 

 

 

15%

8%

13%

 ةفضلا
 ةیبرغلا

 نیطسلف ةزغ عاطق

18%

21%
20%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

30%

12%

25%

 ةفضلا
 ةیبرغلا

 نیطسلف  ةزغ عاطق
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 :بس(لا هذuv wوي tjاتلا ل.شلا

 ةمدMNا bcع لوص�Mا ع«رس¦ وأ لوص�Mا لجأ نم ةطساولا مادختسا tcا نررطضا  ي¦اوللا تاديفتسملا ةبسj 8: 7}يضوت مسر

 .تارازولا نم

 ةيمنتلا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

 ة��لا ةرازو

 

 

 

 .ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وا\ لوص>Gا لباقم ةيدام ةوشر عفد Zqا رارطضالا

 

 ةيدام ةوشر عفد tcا رارطضالا tcا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو وا ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم يا ضرعتت مل

 . ةمدMNا bcع لوص�Mا ع«رس¦ وا / لوص�Mا لباقم

 ع«رس¦ وا / لوص�Mا لباقم ةيدام ةوشر عفد tcا ترطضا ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم ةلي¾ض ةبس7 كانw ناف لباقملاب

 . ةزغ عاطق ij ةبس(لا هذw ةيبلاغ تنا� دقو %0.2 ةبس(ب j¿و ،  ةمدMNا bcع لوص�Mا

 .ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وا\ لوص>Gا لباقم ةيس�ج ةوشر عفد Zqا رارطضالا

 

 ةيس(ج ةوشر عفد tcا رارطضالا tcا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو وا  ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم يا ضرعتت مل

 . ةمدMNا bcع لوص�Mا ع«رس¦ وا / لوص�Mا لباقم

 وا / لوص�Mا لباقم ةيس(ج ةوشر عفد tcا ترطضا ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم ةلي¾ض ةبس7 كانw ناف لباقملاب

 .  ةيnرغلا ةفضلا ij ةلما� ةبس(لا تنا� دقو %0.2 ةبس(ب j¿و ،  ةمدMNا bcع لوص�Mا ع«رس¦

 .ةKونعم وا ةيدام عفانم pqع لوص>�ل ةمدGHا ميدقت نع لوؤسملا لبق نم زا�3با

 

 ةمدMNا ميدقت نع لوؤسملا لبق نم زاHÀبال نضرع¦ اذإ اميف ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو ا�مدقت OPلا تامدMNا نم تاديفتسملا لاؤس مت

  .%0.9  تنا� كلذل نضرع¦ ي¦اوللا ةبس7 نا ةلا لصوتلا متو ،ةWونعم وا ةيدام عفانم bcع لوص�ªل

 . ةيnرغلا ةفضلا ij كلذل نRSم يا ضرعتت مل امنÁب ةزغ عاطق ij تنا� ةبس(لا لما� ناف ، ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

6%

9%

7%

 ةفضلا
 ةیبرغلا

 نیطسلف ةزغ عاطق

6%

9%

7%

 ةفضلا
 ةیبرغلا

 نیطسلف ةزغ عاطق

2%

3%

2%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 bcع لوص�ªل ةمدMNا ميدقت نع لوؤسملا لبق نم زاHÀبا tcا ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم يا ضرعتت مل ھناف لباقملاب

 . ةWونعم وا ةيدام عفانم

 ميدقت نع لوؤسملا لبق نم زاHÀبال نضرع¦ اذإ اميف ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ا�مدقت OPلا تامدMNا نم تاديفتسملا لاؤس مت اضيا

  .%0.5 ةبس(لا تغلب ثيح كلذل نضرع¦ ن�Sا تاديفتسملا نم 3 تراشأ دقو ،ةWونعم وا ةيدام عفانم bcع لوص�ªل ةمدMNا

 ةمدMNا ميدقت نع لوؤسملا لبق نم زاHÀبال تضرع¦ ا�Sا تلاق ةيnرغلا ةفضلا نم ةدحاو ةديفتسم ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 .%0.7 ةبس(لا تنا�و ةزغ عاطق ij ن:ت(ثا ن:تديفتسم لباقم %0.3 ةبس(لا تنا�و ،ةWونعم وا ةيدام عفانم bcع لوص�ªل

wإ فراعملا /ءاقدصالا دحأ ضرعZq اشملا دحأeشأ /لXداسفلا لا 

 دحأ ضرعw اذإ اميف ة��لا ةرازوو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو نم ل� ا�مدقت OPلا تامدMNا نم تاديفتسملا ءاس(لا لاؤس مت

 :ماع لXشr داسفلا لاXشأ /لeاشملا دحأ Zqإ كفراعم /كءاقدصا

 فراعملاو ءاقدصألا نم دحأ يأ ضرعتي مل ھنا نلق %87 لباقم ،"مع7" اولاق %13 زواجتت ال  نRSم ةليلق ةبس7 نا جئاتنلا ت(يب دقو

 . ةزغ عاطق ij اRSم bcعا  ةيnرغلا ةفضلا ij ةبس(لا تنا� ثيح ، ةيب;Hلا ةرازو نم تامدMNا bcع لوص�Mا ءانثأ داسف وا ل�اشم tcا

 مS©قلت ءانثا فراعملا وا ءاقدصألا دحأ ا�ل ضرع¦ دق نو.ي نا نكمملا نم OPلا داسفلا لا.شأ /ل�اشملا ضع� حرطب انمق امدنعو

 ميدقت ليجأت وأ لامPإ tcا اوضرع¦ دق فراعمو ءاقدصأ كلانw نأ نRSم %11 لاق دقف ، ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو نم تامدMNا

  .ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو لبق نم ةمدGHا

 وأ لامwإ tcا اوضرع¦ دق فراعملاو ءاقدصألا ضع� نا نلق ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 نأ ن:بت دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcع امأ

 ةفضلا ij %12 لباقم %8 تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا ij اRSم لقأ ةزغ عاطق ij ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو لبق نم ةمدMNا ميدقت ليجأت

 .ةيnرغلا

 ع�رسw وا لوص>Gا لجا نم ةطساولا مادختسا tcا م�فراعم وأ مÄSاقدصأ دحأ رطضا اذإ اميف تاديفتسملا لاؤس مت امك

 .ةزغ ij %1.6 لباقم %2.5 ةبس(ب ةيnرغلا ةفضلا نم مÅSيبلغأ ،كلذ tcا نRSم %2 تراشأ دقف ،تامدGHا pqع لوص>Gا

 ةجي2نلا تنا� دقف ،ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وا لوص>Gا لباقم ةيدام ةوشر عفد Zqإ كفراعم /كئاقدصا دحأ رارطضا نعو

 . %1.6 ةبس(ب ةزغ عاطق نم مÅSيبلاغ ، كلذ tcا ن�فراعم دحا ضرع¦ ةيب;Hلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم %0.9  نا

 ال نا ن:بت دقف ،ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وا لوص>Gا لباقم ةيس�ج ةوشر عفد Zqإ كفراعم /كئاقدصا دحأ رارطضا نعو

 .ةل.شملا هذw لثم ھجاو ن�فراعم نم دحا
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 نم ���Rج زا�3با tcا اوضرع¦ دق ن�فراعم وا نÄSاقدصأ ضع� نا اتلاق تاديفتسملا ءاس(لا نم %0.4  ةبس7 نا tcا ةراشإلا ردجتو

 . ةيnرغلا ةفضلا ij اديدحتو ،ةمدGHا pqع لوص>Gا لباقم ةمدGHا ميدقت نع لوؤسملا لبق

 ةيب;Hلا ةرازو ij داسفلا لا.شا وا ل�اشملا دحا tcا فراعملا وا ءاقدصالا دحا ضرع¦ :j 9}يضوت مسر

 

 : ي¦آلا ن:بت دقف ة>;لا ةرازو جئاتنل ةبس(لاب اما

wا ن�فراعم ضرع¦ ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا ءاس(لا نم %26 كانtc 74 ام لباقم داسفلا لا.شا / ل�اشم دحا% 

 اليلق bcعا ةيnرغلا ةفضلا ij ةبس(لا نا tcا ركذلاب ردجWو ، ل�اشملا كلت لثمل ن�فراعمو نÄSاقدصا نم دحا يا ضرعتي مل نRSم

 . ةزغ ij اRSم

 مS©قلت ءانثا فراعملا وا ءاقدصألا دحأ ا�ل ضرع¦ دق نو.ي نا نكمملا نم OPلا داسفلا لا.شأ /ل�اشملا ضع� حرطب انمق امدنعو

 نم ةمدGHا ميدقت ليجأت وأ لامPإ tcا اوضرع¦ دق فراعمو ءاقدصأ كلانw نأ نRSم %19 لاق دقف ، ة��لا ةرازو نم تامدMNا

  .ة>;لا ةرازو لبق

 وأ لامwإ tcا اوضرع¦ دق فراعملاو ءاقدصألا ضع� نا نلق ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 نأ ن:بت دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcع امأ

 ةفضلا ij %21 لباقم %11 تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا ij اRSم لقأ ةزغ عاطق ij ة��لا ةرازو لبق نم ةمدMNا ميدقت ليجأت

 .ةيnرغلا

 ع�رسw وا لوص>Gا لجا نم ةطساولا مادختسا tcا م�فراعم وأ مÄSاقدصأ دحأ رطضا اذإ اميف تاديفتسملا لاؤس مت امك

 ةفضلا ij %6 لباقم %9 ةبس(ب  ةزغ عاطق نم  تنا� مRSم ;�كالا ةبس(لا ،كلذ tcا نRSم %7 تراشأ دقف ،تامدGHا pqع لوص>Gا

 ةيnرغلا

11.9%

2.5%

.6%

.6%

7.8%

1.6%

1.6%

10.7%

2.2%

.9%

.4%

 ةرازولا لبق نم ةمدخلا میدقت لیجأت وأ لامھإ 

 ىلع لوصحلا عیرست وا لوصحلا لجا نم ةطساولا مادختسا ىلا رارطضالا 
 ةمدخلا

 .ةمدخلا ىلع لوصحلا عیرست وا\ لوصحلا لباقم ةیدام ةوشر عفد ىلا رارطضالا 

 .ةمدخلا ىلع لوصحلا عیرست وا لوصحلا لباقم ةیسنج ةوشر عفد ىلا رارطضالا 

 …نعم وا ةیدام عفانم ىلع لوصحلل ةمدخلا میدقت نع لوؤسملا لبق نم زازتبا

 ةیبرغلا ةفضلا ةزغ عاطق 2نیطسلف
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 ةجي2نلا تنا� دقف ،ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وا لوص>Gا لباقم ةيدام ةوشر عفد Zqإ كفراعم /كئاقدصا دحأ رارطضا نعو

  ةيnرغلا ةفضلا نم م�عيمج، كلذ tcا ن�فراعم دحا ضرع¦  ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم %0.2  نا

 ال نا ن:بت دقف ،ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وا لوص>Gا لباقم ةيس�ج ةوشر عفد Zqإ كفراعم /كئاقدصا دحأ رارطضا نعو

 .ةل.شملا هذw لثم ھجاو ن�فراعم نم دحا

 نم ���Rج زا�3با tcا اوضرع¦ دق ن�فراعم وا نÄSاقدصأ ضع� نا اتلاق تاديفتسملا ءاس(لا نم %0.2  ةبس7 نا tcا ةراشإلا ردجتو

 . ةزغ عاطق ij اديدحتو ،ةمدGHا pqع لوص>Gا لباقم ةمدGHا ميدقت نع لوؤسملا لبق

 ة��لا ةرازو ij داسفلا لا.شا وا ل�اشملا دحا tcا فراعملا وا ءاقدصالا دحا ضرع¦ :j 10}يضوت مسر

 

 كفراعم /كءاقدصا دحأ ضرع¦ اذإ اميف ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ا�مدقت OPلا تامدMNا نم تاديفتسملا ءاس(لا لاؤس مت كلذك

 يأ ضرعتي مل ھنا نلق نRSم %91 لباقم ،"مع7" اولاق نRSم %9 نا جئاتنلا ت(يب دقو ،ماع ل.ش� داسفلا لا.شأ /ل�اشملا دحأ tcإ

 ةفضلا ij اRSم bcعا ةزغ عاطق ij ةبس(لا تنا� ثيح ،تامدMNا bcع لوص�Mا ءانثأ داسف وا ل�اشم tcا فراعملاو ءاقدصألا نم دحأ

 .ةيnرغلا ةفضلا ij %7 لباقم %11 مÅSبس7 تغلب ثيح ةيnرغلا

 %8 لاق دقف ،فراعملا وا ءاقدصألا دحأ ا�ل ضرع¦ دق نو.ي نا نكمملا نم OPلا داسفلا لا.شأ /ل�اشملا ضع� حرطب انمق امدنعو

  .ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو لبق نم ةمدMNا ميدقت ليجأت وأ لامwإ tcا اوضرع¦ دق فراعمو ءاقدصأ كلانw نأ نRSم

 وأ لامwإ tcا اوضرع¦ دق فراعملاو ءاقدصألا ضع� نا نلق ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 نأ ن:بت دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcع امأ

 ij %5 لباقم %10 تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا ij اRSم bcعأ ةزغ عاطق ij ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو لبق نم ةمدMNا ميدقت ليجأت

 .ةيnرغلا ةفضلا

 لوص�Mا ع«رس¦ وا لوص�Mا لجا نم ةطساولا مادختسا tcا م�فراعم وأ مÄSاقدصأ دحأ رطضا اذإ اميف تاديفتسملا لاؤس مت امك

 .ةيnرغلا ةفضلا ij %1 لباقم %3 ةبس(ب ةزغ عاطق نم مÅSيبلغأ ،كلذ tcا نRSم %2 تراشأ دقف ،تامدMNا bcع

21.3%

5.7%

.2%

11.4%

9.1%

0.0%

.8%

18.9%

6.5%

.2%

.2%

 ةرازولا لبق نم ةمدخلا میدقت لیجأت وأ لامھإ 

 عیرست وا لوصحلا لجا نم ةطساولا مادختسا ىلا رارطضالا 
 ةمدخلا ىلع لوصحلا

 عیرست وا\ لوصحلا لباقم ةیدام ةوشر عفد ىلا رارطضالا 
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا

 عیرست وا لوصحلا لباقم ةیسنج ةوشر عفد ىلا رارطضالا 
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا

 عفانم ىلع لوصحلل ةمدخلا میدقت نع لوؤسملا لبق نم زازتبا
 …نعم وا ةیدام

 ةیبرغلا ةفضلا ةزغ عاطق نیطسلف
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 نم يا ركذت ملف ةمدGHا pqع لوص>Gا ع�رسw وا لوص>Gا لباقم ةيدام ةوشر عفد Zqإ كفراعم /كئاقدصا دحأ رارطضا نعو

 . فقوملا اذP لثمل ا$فراعم دحا ضرعwو ثدح ھنا تاديفتسملا

 تركذ دقف ،ةمدMNا bcع لوص�Mا ع«رس¦ وا لوص�Mا لباقم ةيس(ج ةوشر عفد tcإ كفراعم /كئاقدصا دحأ رارطضا نعو

 دق فراعملا وا ءاقدصألا ضع� نا اديدحت ةزغ عاطق ij ةيمنتلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم %0.2  طقف ةدحاو ةديفتسم

 .كلذ tcا رطضا

 زاHÀبا tcا اوضرع¦ دق ن�فراعم وا نÄSاقدصأ ضع� نا اتلاق تاديفتسملا ءاس(لا نم )%0.3( ن:ت(ثا ن:تديفتسم نا tcا ةراشإلا ردجتو

 ةزغ عاطق ij اديدحتو ،ةمدMNا bcع لوص�Mا لباقم ةمدMNا ميدقت نع لوؤسملا لبق نم ËÌP(ج

 .ةيمنتلا ةرازو ij داسفلا لا.شا وا ل�اشملا دحا tcا فراعملا وا ءاقدصالا دحا ضرع¦ :j 11}يضوت مسر

 

 
 

 

 

 

  ةرازولا ]� ىواXشلا ةرئاد /ةدحو

 

 .ةيمنتلا ةرازوو ة>;لا ةرازوو  ةيب34لا ةرازو نم لe ]� ىواXشلا يقلتل ةرئاد /ةدحو دوجوب ةفرعملا

 : ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو

21.3%

5.7%

.2%

11.4%

9.1%

0.0%

.8%

18.9%

6.5%

.2%

.2%

 ةرازولا لبق نم ةمدخلا میدقت لیجأت وأ لامھإ 

 وا لوصحلا لجا نم ةطساولا مادختسا ىلا رارطضالا 
 ةمدخلا ىلع لوصحلا عیرست

 وا\ لوصحلا لباقم ةیدام ةوشر عفد ىلا رارطضالا 
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا عیرست

 وا لوصحلا لباقم ةیسنج ةوشر عفد ىلا رارطضالا 
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا عیرست

 ىلع لوصحلل ةمدخلا میدقت نع لوؤسملا لبق نم زازتبا
 …نعم وا ةیدام عفانم

 ةیبرغلا ةفضلا ةزغ عاطق نیطسلف



17 | P a g e  
 

 ةيبلاغلا نا جئاتنلا تر�ظا ثيح ، ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا يقلتل ةرئاد /ةدحو دوجوب مÅSفرعم نع تاديفتسملا لاؤس مت

 ةرئاد دوجوب نملعÍ ال ن�Sا نلق نRSم %42 لباقم %58 ةبس(لا تغلب ثيح ، ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلل ةرئاد دوجوب نملعÍ  نRSم

 . ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.ش

 تاديسلا ن:ب  ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا يقلتل ةرئاد /ةدحو دوجوب ةفرعملا ةبس7 تنا� دقف ijارغMgا عقوملا ىوتسم bcعو

 .ةزغ عاطق ij %64و ةيnرغلا ةفضلا ij %55 تغلب ثيح ةزغ عاطق ij اRSم ليلقب لقا ةيnرغلا ةفصلا ij تاديفتسملا

 :ة>;لا ةرازو

 ةيبلاغلا نا جئاتنلا تر�ظا ثيح ، ة��لا ةرازو ij ىوا.شلا يقلتل ةرئاد /ةدحو دوجوب مÅSفرعم نع تاديفتسملا لاؤس اضيا مت

 ةرئاد دوجوب نملعÍ  ن�Sا نلق نRSم %34 لباقم %67  ةبس(لا تغلب ثيح ،ة��لا ةرازو ij ىوا.شلل ةرئاد دوجوب نملعÍ ال نRSم

 . ة��لا ةرازو ij ىوا.ش

 تاديسلا ن:ب ة��لا ةرازو ij ىوا.شلا يقلتل ةرئاد /ةدحو دوجوب ةفرعملا ةبس7 تنا� دقف ijارغMgا عقوملا ىوتسم bcعو

 .ةزغ عاطق ij %43و ةيnرغلا ةفضلا ij %31 تغلب ثيح ةزغ عاطق ij اRSم  لقا ةيnرغلا ةفصلا ij تاديفتسملا

 : ةيمنتلا ةرازو

 نا جئاتنلا تر�ظا ثيح ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا يقلتل ةرئاد /ةدحو دوجوب مÅSفرعم نع تاديفتسملا لاؤس مت

 ن�Sا نلق نRSم %25 لباقم %75 ةبس(لا تغلب ثيح ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلل ةرئاد دوجوب نملعÍ ال نRSم ةيبلاغلا

Íىوا.ش ةرئاد دوجوب نملع ij ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو. 

 ن:ب ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا يقلتل ةرئاد /ةدحو دوجوب ةفرعملا ةبس7 تnراقت دقف ijارغMgا عقوملا ىوتسم bcعو

 .ةزغ عاطق ij %26و ةيnرغلا ةفضلا ij %25 تغلب ثيح ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفصلا ij تاديفتسملا تاديسلا

 

 

 :بس�لا هذP [\وي ]Zاتلا لXشلا
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 .ةرازو ل� ij ىوا.شلا يقلتل ةرئاد /ةدحو دوجوب ةفرعملا :j 12}يضوت مسر

 ة��لا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

        
 

 ةيعامتMgاا ةيمنتلا ةرازو

 

 

 

 

 ي�و34كلا ىواXش ماظن دوجوب ةفرعملا

 نملعÍ ال نRSم ةيبلاغلا نا جئاتنلا تر�ظا ثيح ، ةيب;Hلا ةرازو ij ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب نÅSفرعم نع تاديفتسملا لاؤس مت

 ةرازو ij ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب نملعÍ ن�Sا نلق نRSم %36  لباقم %63 ةبس(لا تغلب ثيح ،ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب

 .ةيب;Hلا

 تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا bc ijعأ ةزغ عاطق ij تاديفتسملا تاديسلا ن:ب ةفرعملا ةبس7 تنا� دقف ijارغMgا عقوملا ىوتسم bcعو

64% ij رغلا ةفضلاn55و ةي% ij ةزغ عاطق. 

 نRSم ةيبلاغلا نا جئاتنلا تر�ظا ثيح ، ة��لا ةرازو ij ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب نÅSفرعم نع تاديفتسملا لاؤس مت كلذك

 ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب نملعÍ ن�Sا نلق نRSم %15  لباقم %85 ةبس(لا تغلب ثيح ،ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب نملعÍ ال

ij ة��لا ةرازو. 

 تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا bc ijعأ ةزغ عاطق ij تاديفتسملا تاديسلا ن:ب ةفرعملا ةبس7 تنا� دقف ijارغMgا عقوملا ىوتسم bcعو

13% ij رغلا ةفضلاn24و ةي% ij ةزغ عاطق. 

34% 31% 31%

66% 69% 69%

 ةیبرغلا ةفضلا ةزغ عاطق نیطسلف

 ال معن

55% 64% 58%45% 36% 42%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

25% 26% 26%

75% 74% 75%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن
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 تر�ظا ثيح ،  ةرازولا ij ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب نÅSفرعم نع ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نم تاديفتسملا لاؤس tcا ةفاضالاب

 نملعÍ ن�Sا نلق نRSم %10 لباقم %90 ةبس(لا تغلب ثيح ،ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب نملعÍ ال نRSم ةيبلاغلا نا جئاتنلا

 .ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب

 تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا bc ijعأ ةزغ عاطق ij تاديفتسملا تاديسلا ن:ب ةفرعملا ةبس7 تنا� دقف ijارغMgا عقوملا ىوتسم bcعو

8% ij رغلا ةفضلاn12و ةي% ij ةزغ عاطق. 

 

 :بس�لا هذP [\وي ]Zاتلا لXشلا

 . ةرازو ل� ij ي7و;Hكلا ىوا.ش ماظن دوجوب ةفرعملا :j 13}يضوت مسر

 ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

       

 ة��لا ةرازو

 

 ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو

                                   

 

 

 

 

  ىواXشلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىوكش ميدقت

 ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش نمدق نأ ن�ل قبسÍ مل  ةيب34لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم ��ظعلا ةيبلاغلا نأ جئاتنلا ت�uوأ

 ثيح ،ةرازولا تامدخ bcع لوص�Mا نÅSلواحم ءانثأ ا�ل نضرع¦ داسف تاسرامم وا ل�اشم ةيا نأش�  ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا

 ةرازو ij ىوا.شلا ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقتب لعفلاب اوماق نRSم %1 امنÁب ،ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نم ل� ij %99 ةبس(لا تغلب

 . ةيب;Hلا

13%
23% 15%

87% 77% 85%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

39%
28% 36%

61% 72% 64%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

8% 12% 10%

92% 88% 90%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن
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 نأش�  ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش� نمدقت نا ن�ل قبس ي¦اوللا تاديفتسملا عيمج نأ ركذلاب ريدMgا نمو

 .ةيnرغلا ةفضلا نم نw ةرازولا تامدخ bcع لوص�Mا نÅSلواحم ءانثأ ا�ل نضرع¦ داسف تاسرامم وا ل�اشم ةيا

 قبسÍ مل  ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم ��ظعلا ةيبلاغلا نأ جئاتنلا ت�uوأ دقف ة>;لا ةرازول ةبس(لاب رمالا كلذك

 نÅSلواحم ءانثأ ا�ل نضرع¦ داسف تاسرامم وا ل�اشم ةيا نأش�  ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش نمدق نأ ن�ل

 لعفلاب اوماق نRSم %0.7 امنÁب ،ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نم ل� ij %99.3 ةبس(لا تغلب ثيح ،ةرازولا تامدخ bcع لوص�Mا

 . ة��لا ةرازو ij ىوا.شلا ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقتب

 نأش�  ة��لاا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش� نمدقت نا ن�ل قبس ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 نأ ركذلاب ريدMgا نمو

 ةبس(ب كلذو ، ةفضلا ij اRSم ;�كا ةزغ ij  ةرازولا تامدخ bcع لوص�Mا نÅSلواحم ءانثأ ا�ل نضرع¦ داسف تاسرامم وا ل�اشم ةيا

1.5% ij 0.5 لباقم عاطقلا% ij ةفضلا . 

 ىو.ش نمدق نأ ن�ل قبسÍ مل ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا نم ��ظعلا ةيبلاغلا نأ جئاتنلا ت�uوأ امك

 لوص�Mا نÅSلواحم ءانثأ ا�ل نضرع¦ داسف تاسرامم وا ل�اشم ةيا نأش� ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل

 ij 10 ،تاديفتسملا نم 20( نRSم %3 امنÁب ،ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نم ل� ij %97 ةبس(لا تغلب ثيح ،ةرازولا تامدخ bcع

 .ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقتب لعفلاب اوماق )ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نم ل�

 . .يوا.شلا ةدحو /ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقت :j 14}يضوت مسر

 ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

   

 ة��لا ةرازو

             

 ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو                      

                                  

 

 

0% 2% 1%

100% 98% 99%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

1% 0% 1%

99% 100% 99%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

3% 3% 3%

97% 97% 97%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن
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 : ةمدقملا ىوكشلا pqع درلا

 ،نÎS ةصاMNا ىوا.شلا bcع درلا مت اذإ اميف ةيب34لا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو ىدل ىو.ش� نمدقت ي¦اوللا تاديفتسملا لاؤس دنعو

 . ىوا.شلا هذw نم يا Ïc درلا متي مل ھنأ جئاتنلا تر�ظأ

 يوا.شلا نم %25 ةبسbc 7ع درلا مت ھناف ة>;لا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو ىدل ىو.ش� نمدقت ي¦اوللا تاديفتسملل ةبس(لاب اما

 . ةيnرغلا ةفضلا ij ا�عيمج ةمدقملا

 اذإ اميف ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو ىدل ىو.ش� نمدقت ي¦اوللا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نم تاديفتسملا لاؤس� انمق كلذك

 مت مل ىو.ش 20 نم 12 نا ثيح اS©لع درلا متي مل ىوا.شلا كلت ةيبلاغ نأ جئاتنلا تر�ظأ دقف ،نÎS ةصاMNا ىوا.شلا bcع درلا مت

 .اRSمدق OPلا ىوا.شلا bcع درلا مت ھنا نلق )طقف ىوا.ش 8( تاديفتسملا نم %40 ن:ح ij %60 ةبس(لا تغلب ثيح اS©لع درلا

 bcع درلاب موقت ةزغ عاطق ij ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةرئاد نأ جئاتنلا تر�ظأ دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 ةزغ عاطق ij ىوا.شلا bcع دودرلا ةبس7 تغلب ثيح ،ةيnرغلا ةفضلا ij ىوا.شلا ةرئاد نم ;:ثكب ;�كأ ةبس(ب تاديفتسملا ىوا.ش

  .ةيnرغلا ةفضلا ij طقف %20 لباقم 60%

 .  ةمدقملا يوا.شلا bcع درلا :j 15}يضوت مسر

 ة��لا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

             

                      ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو                                

 

 

 

50%

0%
25%

50%

100%
75%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

0% 0% 0%

100%

0%

100%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن

20%

60%
40%

80%

40%
60%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

 ال معن
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 : ةمدقملا ىوكشلا عم يطاعتلا

 ةرازولا لبق نم درلا نا� اذإ اميف  ة>;لا ةرازو ij ىوا.شلا ةرئاد ىدل ةمدقملا نwاو.ش bcع درلا مت ي¦اوللا تاديفتسملا لاؤس مت

 ىو.شلا bcع ةرازولا در تقو نع عيمMgا اضر جئاتنلا ت(يب ثيح ،ال مأ تاعقوتلا �Rلي بسانم تقو ]� ةمدقملا ىوكشلا pqع

 . ةيnرغلا ةفضلا ij ةلما� ةبس(لا تنا�و ، %100 اضرلا ةبس7 تغلب ثيح ،تاعقوتلا ÐPلي بسانم تقو ij نا� ھناو ةمدقملا

 ةباجتسا لوح ماع اضر جئاتنلا ت(يب دقف ،ىواXشلل اLMاKريدمو ةرازولا ةباجتسا نع تاديفتسملا اضرل ةبس(لاب رمالا كلذكو

 .%100 ةبس(ب ىوا.شلل اXSاWريدمو ةرازولا

 

 وأ ركذ ءاوس ىواXشلا مدقم ن�ب ��يمت نودب ةيدجب ة>;لا ةرازول ةمدقملا ىواXشلا عم يطاعتلا نع تاديفتسملا اضر نع امأ

 عم يطاعتلا ةيدج لوح مات اضر جئاتنلا ت(يب دقف ،ىواXشلل ةرازولا ةباجتسا نع اضرلا ةجرد نع جئاتنلا فلتخت ملف ، �نأ

 . ةفضلا ij ا�عيمج %100 ةبس(ب �Ñنأ وأ ركذ ءاوس ىوا.شلا مدقم ن:ب À:يمتلا مدعو  ة��لا ةرازول ةمدقملا ىوا.شلا

 

 :ىواXشلا عم اM¢طاعw ]� ة>;لا ةرازو نع تاديفتسملا اضر ةبس� ص�Hي ]Zاتلا لXشلا

  ىوا.شلا عم مS©طاع¦ ij  ة��لا ةرازو نع تاديفتسملا اضر ةبسj 16: 7}يضوت مسر

 

 نم درلا نا� اذإ اميف ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةرئاد ىدل ةمدقملا نwاو.ش bcع درلا مت ي¦اوللا تاديفتسملا لاؤس مت

 bcع ةرازولا در تقو نع نÅSيبلاغ اضر جئاتنلا ت(يب ثيح ،ال مأ تاعقوتلا ÐPلي بسانم تقو ij ةمدقملا ىو.شلا bcع ةرازولا لبق

 تاديفتسملا عÒر امنÁب .)تاديفتسم 6( %75 اضرلا ةبس7 تغلب ثيح ،تاعقوتلا ÐPلي بسانم تقو ij نا� ھناو ةمدقملا ىو.شلا

 .تاعقوتلا ÐPلي نكي مل ھناو نÎS ةصاMNا ىوا.شلا bcع درلا تقو نع تايضار ّنكي مل )تاديفتسملا نم 2( %25 ابWرقت

 نا الا ،ةزغ عاطق ij اRSم لقأ تنا� ةيnرغلا ةفضلا ij ىوا.شلا bcع درلا ةبس7 نا نم مغرلاnو ھناف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcع امأ

 درلا مت ي¦اوللا ن:تديفتسملا نأ ثيح ،bcعأ نا� نXSاعقوتل ھتÁبلتو درلا تقو نع ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا ءاس(لا اضر ةجرد

 نلق )%67( ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم 4 امنÁب ،امXSاعقوتل ھتÁبلتو درلا تقو نع ناتÁضار اتنا� ةيnرغلا ةفضلا ij نwاو.ش bcع

100% 100% 100%

 يف ةمدقملا ىوكشلا ىلع ةرازولا لبق نم درلا
 تاعقوتلا يبلی بسانم تقو

 نودب ةیدجب ةرازولل ةمدقملا ىواكشلا عم يطاعتلا ىواكشلل اھتایریدمو ةرازولا ةباجتسا نع اضرلا
 ىثنأ وأ ركذ ءاوس ىواكشلا مدقم نیب زییمت
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 نكي مل تاWرخالا ن:ت(ثالا امنÁب .تاعقوتلا ÐPلWو بسانم تقو ij نا� ھناو ةمدقملا ىو.شلا bcع ةرازولا در تقو نع تايضار ن�Sا

 .كلذ نع تايضار

 ةرازولا ةباجتسا لوح ماع اضر جئاتنلا ت(يب دقف ،ىوا.شلل اXSاWريدمو ةرازولا ةباجتسا نع تاديفتسملا اضر نع ثيد�Mا دنعو

 .كلذ نع ةيضار نكت مل نRSم ةدحاو امنÁب .%88 ةبس(ب )تاديفتسملا نم 7( ىوا.شلل اXSاWريدمو

 ةرازولا ةباجتسا نع ناتÁضار اتنا� ةيnرغلا ةفضلا ij نwاو.ش bcع درلا مت ناتللا ن:تديفتسملا ناف ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 مدع tcا تاديفتسملا نم ةدحاو تراشأ ن:ح ij .%83 ةبس(لا تغلnو كلذ نع تايضار ن�Sا نلق ةزغ عاطق ij 5 امنÁب ،ىوا.شلل

 .ىوا.شلل اXSاWريدمو ةرازولا ةباجتسا نع اwاضر

 مدقم ن:ب À:يمت نودب ةيدجب اXSاWريدمو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازول ةمدقملا ىوا.شلا عم يطاعتلا نع تاديفتسملا اضر نع امأ

 لوح ماع اضر جئاتنلا ت(يب دقف ،ىوا.شلل ةرازولا ةباجتسا نع اضرلا ةجرد نع جئاتنلا فلتخت ملف ،�Ñنأ وأ ركذ ءاوس ىوا.شلا

 ةبس(ب �Ñنأ وأ ركذ ءاوس ىوا.شلا مدقم ن:ب À:يمتلا مدعو اXSاWريدمو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازول ةمدقملا ىوا.شلا عم يطاعتلا ةيدج

88%.  

 ij تغلب ن:ح ij %100 تغلب ةيnرغلا ةفضلا ij ىوا.شلل ةرازولا ةباجتسا نع تاديفتسملا اضر ناف ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 .%83 ةزغ عاطق

 :ىوا.شلا عم اS©طاع¦ ij ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نع تاديفتسملا اضر ةبس7 صªNي tjاتلا ل.شلا

 ىوا.شلا عم مS©طاع¦ ij  ةيمنتلا ةرازو نع تاديفتسملا اضر ةبسj 17: 7}يضوت مسر 

 

 

 : ىواXشلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىوكش ميدقت مدع بابسأ

 : ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو

75%

88% 88%

 يف ةمدقملا ىوكشلا ىلع ةرازولا لبق نم درلا
 تاعقوتلا يبلی بسانم تقو

 ةیمنتلا ةرازول ةمدقملا ىواكشلا عم يطاعتلا ىواكشلل اھتایریدمو ةرازولا ةباجتسا نع اضرلا
 نیب زییمت نودب ةیدجب اھتایریدمو ةیعامتجالا

 ىثنأ وأ ركذ ءاوس ىواكشلا مدقم
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 ]� ىواXشلا يقلتل مسق دوجوب نملع¤ نكي مل ن�Sا نلق نRSم %12 ناف ،تاديفتسملا لبق نم ىوا.ش ميدقت مدع بابسأ نع امأ

  .ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نم %15 لباقم %5 ةزغ عاطق ij ةبس(لا تنا� ثيح .ةرازولا

 لباقم %91 ةزغ عاطق ij ةبس(لا تنا� ثيح .ىوكشلا ميدقت بلطتي فقومل نضرعتي مل ن�Sا نلق نRSم %90 نا tcا ةفاضالاب

  .ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نم 89%

 ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقت مدع بابسأ نم وw ةيدجب ىوكشلا عم يطاعتلاب ةقثلا مدع نا تاديفتسملا نم %5 تركذ امك

 ىوا.شلا عم يطاعتلا ij ةرازولا ةيدجب نقثي ال ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 عافترا ظحالملا نمو ،ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا

ij تاديفتسملا ىدل %5 لباقم %6 تغلب ثيح ةزغ عاطق ij رغلا ةفضلاnةي.  

 ىو.ش ميدقت نود تلاح OPلاو تاديفتسملا نم %1 اwركذ OPلا بابسألا دحأ ىوكشلا ميدقت ب¥سr ماقتنالا نم فوGHا نا� امك

 ةفضلا نم %1 لباقم %2 ةبس(ب ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم مÅSيبلاغ نا املع .ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل

 .ةيnرغلا

 تاءارجإ نال كلذو ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقتب نمقي مل ن�Sا تاديفتسملا نم %0.5 فاضأ امك

 .ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ءاس(لا ىدل %2 ةبس(لا تنا�و ،تايكتشملا ءاس�لا ةيصوصخ م34حت ال ىواXشلا ةدحو

  ةيب;Hلا ةرازو ij  ىو.شلا ميدقت مدع بابسا :j 18}يضوت مسر

 

 : ة>;لا ةرازو

 دوجوب نملع¤ نكي مل ن�Sا نلق نRSم %23 ناف ، ة��لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا لبق نم ىوا.ش ميدقت مدع بابسأ نع امأ

  .ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نم %27 لباقم %15ةزغ عاطق ij ةبس(لا تنا� ثيح .ةرازولا ]� ىواXشلا يقلتل مسق

 لباقم %85 ةزغ عاطق ij ةبس(لا تنا� ثيح .ىوكشلا ميدقت بلطتي فقومل نضرعتي مل ن�Sا نلق نRSم %80 نا tcا ةفاضالاب

  .ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نم 80%

15%

89%

5% 1% 0%5%

91%

6% 2% 2%12%

90%

5% 1% 1%

 مسق كان+ نا ملعا نكأ م

 .ةرازولا :9 ىوا6شلا يقلتل

 ميدقت بلطتي فقومل ضرع@ا مل

 .ىو6ش

 ىو6شلا عم يطاعتلاب NOقث مد

 .ةيدجب

 ب\س] ماقتنالا نم فوVWا 

 .ىو6شلا ميدقت

 ال ىوا6شلا ةدحو تاءارجإ 

  ةيصوصخ مcdحت

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقت مدع بابسأ نم وw ةيدجب ىوكشلا عم يطاعتلاب ةقثلا مدع نا تاديفتسملا نم %7 تركذ امك

 عاطق ij ىوا.شلا عم يطاعتلا ij ةرازولا ةيدجب نقثي ال ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 عافترا ظحالملا نمو ،ة��لا ةرازو ij ىوا.شلا

  .ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا ىدل %7 لباقم %8 تغلب ثيح ةزغ

 ميدقت نود تلاح OPلاو تاديفتسملا نم %0.5 اwركذ OPلا بابسألا دحأ ىوكشلا ميدقت ب¥سr ماقتنالا نم فوGHا نا� امك

 %0.5 لباقم %0.8 ةبس(ب ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم مÅSيبلاغ نا املع ، ة��لا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش

 .ةيnرغلا ةفضلا نم

 تاءارجإ نال كلذو  ة��لا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقتب نمقي مل ن�Sا تاديفتسملا نم %1 فاضأ امك

 نRSم %1 لباقم ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ءاس(لا ىدل %2 ةبس(لا تنا�و ،تايكتشملا ءاس�لا ةيصوصخ م34حت ال ىواXشلا ةدحو

ij رغلا ةفضلاnةي . 

 ة��لا ةرازو ij  ىو.شلا ميدقت مدع بابسا :j 19}يضوت مسر

 

 : ةيمنتلا ةرازو

 ij ىوا.شلا يقلتل مسق دوجوب نملعÍ نكي مل ن�Sا نلق نRSم %20 ناف ،تاديفتسملا لبق نم ىوا.ش ميدقت مدع بابسأ نع امأ

  .ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نم %13 لباقم %30 ةزغ عاطق ij ةبس(لا تنا� ثيح .ةرازولا

 ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقت مدع بابسأ نم وw ةيدجب ىو.شلا عم يطاعتلاب ةقثلا مدع نا تاديفتسملا نم %6 تركذ امك

 ىوا.شلا عم يطاعتلا ij ةرازولا ةيدجب نقثي ال ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 عافترا ظحالملا نمو ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا

ij تاديفتسملا ىدل %4 لباقم %9 تغلب ثيح ةزغ عاطق ij رغلا ةفضلاnةي.  

 ىو.ش ميدقت نود تلاح OPلاو تاديفتسملا نم %4 اwركذ OPلا بابسألا دحأ ىو.شلا ميدقت ب×س� ماقتنالا نم فوMNا نا� امك

 نم %1 لباقم %7 ةبس(ب ةزغ عاطق ij تاديفتسملا نم مÅSيبلاغ نا املع .ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل

 .ةيnرغلا ةفضلا

27%

80%

7% 0% 1%15%

85%

8% 1% 2%
24%

81%

7% 1% 1%

 مسق كان+ نا ملعا نكأ م

 .ةرازولا :9 ىوا6شلا يقلتل

 ميدقت بلطتي فقومل ضرع@ا مل

 .ىو6ش

 ىو6شلا عم يطاعتلاب NOقث مد

 .ةيدجب

 ب\س] ماقتنالا نم فوVWا 

 .ىو6شلا ميدقت

 ال ىوا6شلا ةدحو تاءارجإ 

  ةيصوصخ مcdحت

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 نال كلذو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو / ةرئاد ىدل ىو.ش ميدقتب نمقي مل ن�Sا تاديفتسملا نم %2 فاضأ امك

 ij %1و ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ءاس(لا ىدل %2 ةبس(لا تنا�و ،تايكتشملا ءاس(لا ةيصوصخ م;Hحت ال ىوا.شلا ةدحو تاءارجإ

 .ةيnرغلا ةفضلا

 ةيمنتلا ةرازو ij  ىو.شلا ميدقت مدع بابسا :j 20}يضوت مسر

 

 

 اLMاKريدم وأ ةرازولا ]� ن�لماعلا كولس

 

 لبق نم ) .... كوبسªف /سwاو( ةيمسر �4غ لاصتا لئاسو مادختسا مت ام اذا  ةيب34لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا لاؤس مت

 متي مل ھنا ندفأ ��ظعلا ةيبلاغلا نا جئاتنلا ت(يب ثيح ،ةرازولا تامدخ نم ن$عم لصاوتلل اLMاKريدم وأ ةرازولا ]� ن�لماعلا

 .%76 ةبس(لا تغلب ثيح تاديفتسملا عم لصاوتلل اXSاWريدم وأ ةرازولا ij ن:لماعلا لبق نم ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو مادختسا

ij ن:لماعلا لبق نم ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو مادختسا مت ھنا نلق %13 ن:ح ij ريدم وأ ةرازولاWاXSتاديفتسملا عم لصاوتلل ا. 

 .فرعا ال نلق نRSم %11 نا tcا ةراشإلا ردجتو

 ةيnرغلا ةفضلا ij ةيب;Hلا ةرازو ij ن:لماعلا مادختسا tcا تاديفتسملا تاديسلا نم ةبس7 تراشأ دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 .ةزغ عاطق ij %11 لباقم %14 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق ij  اRSم ;�كا ةبس(ب ن�عم لصاوتلل ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو

 ) .... كوبسªف /سwاو( ةيمسر �4غ لاصتا لئاسو مادختسا مت ام اذا  ة>;لا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا لاؤس مت كلذك

 ھنا ندفأ ��ظعلا ةيبلاغلا نا جئاتنلا ت(يب ثيح ،ةرازولا تامدخ نم ن$عم لصاوتلل اLMاKريدم وأ ةرازولا ]� ن�لماعلا لبق نم

 ةبس(لا تغلب ثيح تاديفتسملا عم لصاوتلل اXSاWريدم وأ ةرازولا ij ن:لماعلا لبق نم ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو مادختسا متي مل

71%. ij ن:لماعلا لبق نم ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو مادختسا مت ھنا نلق %9 ن:ح ij ريدم وأ ةرازولاWاXSعم لصاوتلل ا 

 .فرعا ال نلق نRSم %18 نا tcا ةراشإلا ردجتو .تاديفتسملا

 ةيnرغلا ةفضلا ij ةيب;Hلا ةرازو ij ن:لماعلا مادختسا tcا تاديفتسملا تاديسلا نم ةبس7 تراشأ دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 .ةزغ عاطق ij %2 لباقم %11 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق ij  اRSم ;:ثكب ;�كا ةبس(ب ن�عم لصاوتلل ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو

13%

85%

4% 1% 1%
28%

69%

9% 7% 2%
20%

78%

6% 4% 2%

 مسق كان+ نا ملعا نكأ م

 .ةرازولا :9 ىوا6شلا يقلتل

 ميدقت بلطتي فقومل ضرع@ا مل

 .ىو6ش

 ىو6شلا عم يطاعتلاب NOقث مد

 .ةيدجب

 ب\س] ماقتنالا نم فوVWا 

 .ىو6شلا ميدقت

 ال ىوا6شلا ةدحو تاءارجإ 

  ةيصوصخ مcdحت

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 ;:غ لاصتا لئاسو مادختسا متي مل ھنا ندفأ ��ظعلا ةيبلاغلا نا ف ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نم تاديفتسملل ةبس(لاب اما

 مت ھنا نلق %3 ن:ح ij .%92 ةبس(لا تغلب ثيح تاديفتسملا عم لصاوتلل اXSاWريدم وأ ةرازولا ij ن:لماعلا لبق نم ةيمسر

 %5 نا tcا ةراشإلا ردجتو .تاديفتسملا عم لصاوتلل اXSاWريدم وأ ةرازولا ij ن:لماعلا لبق نم ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو مادختسا

 .فرعا ال نلق نRSم

 ةيnرغلا ةفضلا ij ةيمنتلا ةرازو ij ن:لماعلا مادختسا tcا تاديفتسملا تاديسلا نم ةبس7 تراشأ دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 %4 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق ij ةيمنتلا ةرازو ij ن:لماعلا فعض تغلب ةبس(ب ن�عم لصاوتلل ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو

 .ةزغ عاطق ij %2 لباقم

 :بس(لا uvوي tjاتلا ل.شلا

 اXSاWريدم وأ ةرازولا ij ن:لماعلا لبق نم ةيمسر ;:غ لاصتا لئاسو مادختسا مت  ي¦اوللا تاديفتسملا ةبسj 21: 7}يضوت مسر

 .ن�عم لصاوتلل

 ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

          

 ة��لا ةرازو

    

 ةيمنتلا ةرازو

    

 

 

 نم شرحتو تاقياضمل وا زا�3بالل نضرعw تامدGHا تابلاط نم ءاس� تالاح نع نعمس اذا امع تاديفتسملا لاؤس مت امك

 : تارازولا ]� ن�لماعلا

 ةبس(لا تغلnو كلذل نضرعتي مل ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو نم ةمدMNا ن:قلت نمم نRSم ��ظعلا ةيبلاغلا نا جئاتنلا تراشأ ثيح 

 شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ تامدMNا تابلاط نم ءاس7 تالاح نع ن�عامس tcا نرشأ تاديفتسملا نم  %2 امنÁب ،98%

 .اXSاWريدم وا ةرازولا ij ن:لماعلا نم

11%

2%

9%

  نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

14%
11%

13%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

4%

2%
3%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 تابلاط نم ءاس7 تالاح نع نعمس ي¦اوللا تاديفتسملا بلغا نا جئاتنلا لالخ نم ن:بت دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 ةبس(لا تغلب ثيح  ةيnرغلا ةفضلا نم نw اXSاWريدم وا ةرازولا ij ن:لماعلا نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ تامدMNا

 . ةزغ ij %2 لباقملاب 3%

  %3 امنÁب ،%97 ةبس(لا تغلnو كلذل نضرعتي مل نRSم ��ظعلا ةيبلاغلا نا اضيا جئاتنلا تراشأ دقف ة��لا ةرازول ةبس(لاب اما

 ij ن:لماعلا نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ تامدMNا تابلاط نم ءاس7 تالاح نع ن�عامس tcا نرشأ تاديفتسملا نم

 . ةرازولا

 تابلاط نم ءاس7 تالاح نع نعمس ي¦اوللا تاديفتسملا بلغا نا جئاتنلا لالخ نم ن:بت دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 %5 ةبس(لا تغلب ثيح  ةزغ عاطق نم نw اXSاWريدم وا ةرازولا ij ن:لماعلا نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ تامدMNا

 .ةفضلا ij %3 لباقملاب

 نم  %2 امنÁب ،%98 ةبس(لا تغلnو كلذل نضرعتي مل ةيمنتلا ةرازو نم تاديفتسملا نم ��ظعلا ةيبلاغلا نا جئاتنلا تراشأ امنÁب

 ةرازولا ij ن:لماعلا نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ تامدMNا تابلاط نم ءاس7 تالاح نع ن�عامس tcا نرشأ تاديفتسملا

 .اXSاWريدم وا

 تامدMNا تابلاط نم ءاس7 تالاح نع نعمس ي¦اوللا تاديفتسملا نا جئاتنلا لالخ نم ن:بت دقف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 ناو %4 ةبس(لا تغلب ثيح طقف ةزغ عاطق نم نw اXSاWريدم وا ةرازولا ij ن:لماعلا نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦

 .تالا�Mا هذw نع نعمسÍ مل ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا

 

 

 

 

 شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ تامدMNا تابلاط نم ءاس7 تالاح نع نعمس  ي¦اوللا تاديفتسملا ةبسj 22  : 7}يضوت مسر

  ن:لماعلا نم
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ة��لا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

 

 ةيمنتلا ةرازو                                

 

 

 

 )Ïjامتجالا لصاوتلا نWوانع ،فتا�لا مقر( ةيصÙNلا تانايبلا لالغتسال ضرع¦ كانw نا� اذا امع اضيا تاديفتسملا لاؤس� انمق

 :ةرازولا لمع قايس جراخ تارازولا ij ن:لماعلا لبق نم

ij ا تاديفتسملا ءاس(لا نم %60 تباجا ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو�Sلثم نع نعمس وا نضرع¦ ن wةبس(لا ةيبلاغ تنا�و لالغتسالا اذ 

ij ةزغ عاطق . 

 ةيnرغلا ةفضلا ij ��ظعلا اÅSيبلاغ j 33%¿ لالغتسالا اذw لثمل نضرع¦ وا نعمس ي¦اوللا ءاس(لا ةبس7 تنا.ف ة>;لا ةرازو ij اما

 . %17 ةزغ عم ةنراقم ةفضلاب اRSم %42 تنا� ثيح

 ةبس(لا تزكرت ، ةيمنتلا ةرازو تامدخ نم ةدافتسالا ءانثا لالغتسالا اذw لثمل نضرع¦ وا نعمس ءاس(لا نم %64 نا ن:بت امك

 .ةزغ عاطق ij ةلما�

 

 

 لصاوتلا نWوانع ،فتا�لا مقر( ةيصÙNلا تانايبلا لالغتسال تالاح نع نعمس  ي¦اوللا تاديفتسملا ةبسj 23: 7}يضوت مسر

 .ةرازولا لمع قايس جراخ ةمدMNا ةبلاط ةقالع ÜÝ(ل  تارازولا ij ن:لماعلا لبق نم )Ïjامتجالا

3%

5%

3%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

3%

2%

2%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

0%

4%

2%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 ة��لا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

 ةيمنتلا ةرازو                                   

 

                                       

 

 

 لوص>�ل لوؤسم لخدت وا ةطساو بلط Zqا اM¢ف رارطضالا مت تالاح نع نعمس وا ن�جاو اذا امع تاديفتسملا لاؤس�  اضيا انمق

 : tjاتلا� جئاتنلا تنا.ف ةمدGHا pqع

ij الا رارطضا نع نعمس وا نضرع¦ ي¦اوللا ءاس(لا ةبس7 تنا� ةيب34لا ةرازوÞNل لوؤسم لخدت وا ةطساو بلطل صاªلوص� 

 . ةيnرغلا ةفضلا ij ةلما� ةبس(لا زك;Hت ، j 60%¿ ةمدMNا bcع

 ةبس(لا تنا� ثيح ةزغ عاطق نم j¿ ��ظعلا ةيبلاغلا ، ةلا�Mا هذw لثمل نضرع¦ نمم %44 ةبس(لا تنا� دقف ة>;لا ةرازو ]� اما

 . %25 ةفضلا عم ةنراقملاب 83%

 ;�كالا j¿ لووؤسم لخدت وا ةطساو بلطل صاÞNالا رارطضا نع نعمس وا نضرع¦ ي¦اوللا ءاس(لا ةبس7 تنا.ف ةيمنتلا ةرازو اما

 .ةزغ عاطق ij ا�عيمج ، %64 براقي ام ةبس(لا تغلب ثيح تارازولا عيمج ن:ب

 

 

 وا ةطساو بلط tcا رارطضلل نضرع¦ تامدMNا تابلاط نم ءاس7 تالاح نع نعمس  ي¦اوللا تاديفتسملا ةبسj 24: 7}يضوت مسر

 .لوؤسم لخدت

42%

17%

33%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

50%

100%

60%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

0%

64% 64%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 ة��لا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

 ةيمنتلا ةرازو                                   

                                   

 

 

 

 لوؤسملا فظوملل ةيدام ةعفنم لباقم ]°امتجالا [¯ملا تانايب ليدعw ن:فظوملا دحا ضرع اذا امع اضيا تاعفتنملا ءاس(لا انلاس

 .%100 ةبس(nو ايئا�S تال�Mا هذw لثم نع ةيب34لا ةرازو ةمدخ نم تاعفتنملا ءاس(لا هذw نم يا  عمس¦ وا ضرعتت مل ھنا ن:بتف

 بلط دنع كلذو ةزغ عاطق ij ا�عيمج تنا�و ةلا�Mا هذw لثم نع نعمس وا نضرع¦ ن�Sا نلق %6 ةبس(nو ءاس(لا ضع� كانw نكل

 . ة>;لا ةرازو ij ةمدخ

 .ةزغ عاطق ij تزكرت ا�عيمج %27 تغلب دقف ةيمنتلا ةرازو ij ;�كا تنا� ةبس(لا نكل

 

 

 

 

 

 .فظوملل ةيدام ةعفنم لباقم Ïjامتجالا Üvملا تانÁب ليدع¦ ضرع تالاح نع نعمس  ي¦اوللا تاديفتسملا ةبسj 25: 7}يضوت مسر

25%

83%

44%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

75%

0%

60%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

0%

64% 64%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 ة��لا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

 ةيمنتلا ةرازو                                 

 

 

 

 

 ةيس�ج ةعفنم لباقم ]°امتجالا [¯ملا تانايب ليدعw ن:فظوملا دحا ضرع اذا امع اضيا تاعفتنملا ءاس(لا انلاس ةياRSلا ijو

 تنا� ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو ij فقوملا اذw لثم ثودح نع نعمس وا نضرع¦ نRSم %40 نا ةجي2نلا تنا.ف لوؤسملا فظوملل

 . ةيnرغلا ةفضلا ij ا�ل�

 لثم ثودحب نعمس وا نضرع¦ ي¦اوللا ءاس(لا ةبس7 نا ثيح ة>;لا ةرازو نم تامدMNا بلط دنع ادج ةلي¾ض تنا� ةبس(لا نكل

wا هذMةلا� ¿j 6% ا�عيمج تزكرت ij ةزغ عاطق. 

 .ةزغ عاطق ij تزكرت ا�عيمج %27 ةبس(لا تنا.ف ةيمنتلا ةرازو ij اما

 ةيدسج ةعفنم لباقم Ïjامتجالا Üvملا تانÁب ليدع¦ ضرع تالاح نع نعمس  ي¦اوللا تاديفتسملا ةبسj26 : 7}يضوت مسر

 .فظوملل

 

0%

17%

6%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

0% 0% 0%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

0%

27% 27%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 ة��لا ةرازو ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

 ةيمنتلا ةرازو                                   

  

 

 

  

0%

17%

6%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

50%

0%

40%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا

0%

27% 27%

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 ةرازولا ]� ن�لماعلا لبق نم تاقياضمل ضرعتلا دنع اM¢لا ھجوتلاب [;ني QRلا نكامألا

 

 نضرعw يwاللا ءاس�لا نم ايأ تبلط اذا اميف ھيلا ھجوتلاب ن��ني يذلا نا.ملا نع ةيب;Hلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا لاؤس مت

 : tjاتلا� جئاتنلا تنا.ف اLMدعاسم ةرازولا ]� ن�لماع لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زا�3بالل

 : ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو -

 نم ا�مظعم ، %58 ةبس(لا تغلnو ةيب;Hلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو /ةرئاد tcا ھجوتلاب ن��ني تاديفتسملا فصن نم ;�كأ نا

 . %53 ةفضلا ij امنÁب tc 72%ا ةبس(لا تلصو ثيح ةزغ عاطق

 لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا تاديفتسملا ھب �vنت يذلا ي7اثلا نا.ملا نا� دقف نمألاو ةطرشلا امأ

 . ةيnرغلا ةفضلا ij اÅSيبلاغ ،%50 ةبس(لا تغلب ثيح ،ھيلا ھجوتلاب ةرازولا ij ن:لماع

 اÅSيبلاغ %22 ةبس(ب تنا� OPلاو داسفلا ةحفاXم ةئيtc Pا ھجوتلا وw ءاس(لا نم تاديفتسملا ھب ت��ن يذلا ثلاثلا نا.ملا اما

 .ةزغ ij %2 لباقم %31 ةبس(ب ةيnرغلا ةفضلا ij تنا�

 شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا تاديفتسملا ھب �vنت نا.مك  ةلئاعلل ھجوتلا تاديفتسملا نم %16 تراشأ امك

 . ةزغ ij رخالا فصنلاو ةفضلا ij تنا� ةبس(لا هذw فصن ن نXSدعاسم ن�لط لاح ij ھيلا ھجوتلاب ةرازولا ij ن:لماع لبق نم

 ij %5 لباقم %16 ةبس(ب ةفضلا ij ��ظعلا اÅSيبلاغ %13 ةبس(ب ءاس(لا اÎS ت��ن دقف ناس�الا قوقح ةسسؤمل ةبس(لاب اما

 اذÎS ن��ن ثيح ةKوس�لا تاسسؤملل ھجوتلا وw ءاس(لا اÎS ن��ني رايخ رخا نا� دقف لقالا ةبس(لا نو.ت مل j¿و ، ةزغ

 . ةيnرغلا ةفضلا ij اÅSيبلاغ %12 ةبس(ب رايMNا

 لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا نم ايأ تاديفتسملا ا�v ÎSنت OPلا نكامألا ةبسj 26: 7}يضوت مسر 

 اS©لا ھجوتلاب اXSدعاسم  ةيب;Hلا ةرازو ij ن:لماع

 

53% 53%

16% 14% 16%
31%

72%

44%

5% 6%
16%

2%

58%
50%

13% 12% 16% 22%

 ىواكشلا ةدحو /ةرئاد
 ةیبرتلا ةرازو يف

 داسفلا ةحفاكم ةئیھ ةلئاعلا ةیوسن ةسسؤم ناسنا قوقح ةسسؤم نمالاو ةطرشلا

 نیطسلف ةزغ عاطق ةیبرغلا ةفضلا
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 :ة>;لا ةرازو -

 نم ا�مظعم ، %51 ةبس(لا تغلnو ة��لا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو /ةرئاد tcا ھجوتلاب ن��ني تاديفتسملا فصن نم ;�كأ نا

 . %49 ةفضلا ij امنÁب tc 57%ا ةبس(لا تلصو ثيح ةزغ عاطق

 لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا تاديفتسملا ھب �vنت يذلا ي7اثلا نا.ملا نا� دقف نمألاو ةطرشلا امأ

 . ةزغ ij %31 تنا� امنÁب %46 ةبس(ب ةيnرغلا ةفضلا ij اÅSيبلاغ ،%42 ةبس(لا تغلب ثيح ،ھيلا ھجوتلاب ةرازولا ij ن:لماع

 تنا� اÅSيبلاغ %6 ةبس(ب تنا� OPلاو داسفلا ةحفاXم ةئيtc Pا ھجوتلا وw ءاس(لا نم تاديفتسملا ھب ت��ن يذلا رخالا نا.ملا اما

ij رغلا ةفضلاn2 لباقم %7 ةبس(ب ةي% ij ةزغ. 

 شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا تاديفتسملا ھب �vنت نا.مك  ةلئاعلل ھجوتلا تاديفتسملا نم %19 تراشأ امك

 %19 ةبس(ب ، ةزغ و ةفضلا ij  ةnرابقتم تنا� ةبس(لا هذw ، نXSدعاسم ن�لط لاح ij ھيلا ھجوتلاب ةرازولا ij ن:لماع لبق نم

 . ةزغ %17 و ةفضلا

 ij %11 لباقم %17 ةبس(ب ةزغ ij ��ظعلا اÅSيبلاغ %13 ةبس(ب ءاس(لا اÎS ت��ن دقف ناس�الا قوقح ةسسؤمل ةبس(لاب اما

 ةبس(ب %11 ةبس(ب رايMNا اذÎS ن��ن ثيح ةKوس�لا تاسسؤملل ھجوتلا j¿ ىرخا ةقWرطب  ءاس(لا ت��ن دقو كلذك ، ةفضلا

12% ij رغلا ةفضلاnةزغ %11 و  ةي. 

 لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا نم ايأ تاديفتسملا ا�v ÎSنت OPلا نكامألا ةبسj 27: 7}يضوت مسر 

 اS©لا ھجوتلاب اXSدعاسم  ة��لا ةرازو ij ن:لماع
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 نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا نم ايأ تبلط اذا اميف ھيلا ھجوتلاب ن��ني يذلا نا.ملا نع ةيمنتلا ةرازو تامدخ نم تاديفتسملا لاؤس مت

 ن��ني تاديفتسملا فصن نم ;�كأ نا جئاتنلا ت(يب ثيح ،اXSدعاسم ةرازولا ij ن:لماع لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل

  .%53 ةبس(لا تغلnو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو /ةرئاد tcا ھجوتلاب

 ىوا.شلا ةدحو /ةرئاد tcا ھجوتلا وw لوألا مwرايخ نا� ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نا نم مغرلابف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

ij تاديفتسملا نا الا ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ةزغ عاطق ÍÙgا ھجوتلا نعtc ىوا.شلا ةدحو /ةرئاد ij ةيمنتلا ةرازو 

 .ةيnرغلا ةفضلا ij %50 لباقم ةزغ عاطق ij %57 ةبس(لا تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نم ;�كأ ةيعامتجالا

 لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا تاديفتسملا ھب �vنت يذلا ي7اثلا نا.ملا نا� دقف نمألاو ةطرشلا امأ

  .%26 ةبس(لا تغلب ثيح ،ھيلا ھجوتلاب ةرازولا ij ن:لماع

 عاطق ij تاديفتسملا نم bcعأ ةبس(ب نمألاو ةطرشلا tcا ھجوتلا نعÍÙg ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا نا ركذلاب ريدMgا نمو

 .ةزغ عاطق ij %23و ةيnرغلا ةفضلا ij %30 ةبس(لا تغلnو ةزغ

 وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا تاديفتسملا ھب �vنت نا.مك ناس7ا قوقح ةسسؤم tcا تاديفتسملا نم %20 تراشأ امك

 .نXSدعاسم ن�لط لاح ij ھيلا ھجوتلاب ةرازولا ij ن:لماع لبق نم شرحتو تاقياضمل

 ij تاديفتسملا نم bcعأ ةبس(ب ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ھب �vنت يذلا ي7اثلا نا.ملا وw ناس7الا قوقح ةسسؤم tcا ھجوتلا نا�

 .ةيnرغلا ةفضلا ij %16 لباقم %25 ةزغ عاطق ij ةبس(لا تغلب ثيح ةيnرغلا ةفضلا

 لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا نم ايأ تاديفتسملا ا�v ÎSنت OPلا نكامألا ةبسj 28: 7}يضوت مسر 

 اS©لا ھجوتلاب اXSدعاسم  ةيمنتلا ةرازو ij ن:لماع
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 ةرازولا ]� ن�لماعلا نم G¶���Rا زا�3بالاو لالغتسالل ضرعتلا لاح ]� ىوكش ميدقتل تاديفتسملا دادعتسا

 ةرازو ]� ن�لماعلا نم G¶���Rا زا�3بالاو لالغتسالل نضرعw لاح ij ىو.ش ميدقتل مwدادعتسا ىدم نع تاديفتسملا لاؤس� انمق

 :)ن�ثحاب /ن�لوؤسم( ةيب34لا

 بس(لا نأب املع ،%81 ةبس(لا تغلnو كلذل نضرع¦ ام اذإ ىو.ش ميدقتب نمقيس تاديفتسملا ةيبلاغ نا جئاتنلا ت(يب دقف 

 .tjاوتلا bcع %80و %82 تغلب ثيح ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا ij ءاس(لا ن:ب ادج ةnراقتم

 .ةرازولا ij ن:لماعلا نم Mg)ËÌPا زاHÀبالاو لالغتسالل نضرع¦ لاح ij ىو.ش ميدقتب نمقي نل ن�Sا نلق %19 امنÁب

 

 نمقيس تاديفتسملا نم %86 نا ثيح ةيب;Hلا ةرازو ij ةظحالملا جئاتنلل ةÎSاشم تنا� جئاتنلا ناف ة��لا ةرازول ةبس(لاب اما

 ثيح ، ةزغ ij اRSم ليلقب ;�كا ةيnرغلا ةفضلا ij كلذب نمقيس ي¦اوللا ءاس(لا ةبس7 تنا�و ، كلذل نضرع¦ ام اذا ىو.ش ميدقتب

 .ةزغ ij %80 لباقم ةفضلا ij %88 ةبس(لا تغلب

 ،%88 ةبس(لا تغلnو كلذل نضرع¦ ام اذإ ىو.ش ميدقتب نمقيس ةيمنتلا ةرازو نم تاديفتسملا ةيبلاغ نا جئاتنلا ت(يب كلذك

 .tjاوتلا bcع %88و %89 تغلب ثيح ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا ij ءاس(لا ن:ب ادج ةnراقتم بس(لا نأب املع

 .ةرازولا ij ن:لماعلا نم Mg)ËÌPا زاHÀبالاو لالغتسالل نضرع¦ لاح ij ىو.ش ميدقتب نمقي نل ن�Sا نلق %12 امنÁب

 

 ةرازولا ]� ن�لماعلا نم G¶���Rا زا�3بالاو لالغتسالل ضرعتلا لاح ]� ا$ل ىوكشلا ميدقتب تاديفتسملا موقتس QRلا تا$¶Gا

 

 ھجوتلاب ن��ني OPلا نكامالا وا تا�Mgا جئاتن نع ا;:ثك فلتخت ال جئاتنلا ناف ،ا�ل ىو.شلا ميدقتب موقتس OPلا تا�Mgا نع امأ

 /ةرئاد تنا� ثيح ،ةرازولا ]� ن�لماع لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زا�3بالل نضرعw يwاللا ءاس�لا نم ايأ تبلط اذا اميف اS©لا

 ةبس(لا تغلب ثيح تاديفتسملا فصن نم ;�كأ ىدل ىوا.شلا ميدقتل اعويش ;�كألا ة�Mgا j¿ ةيب34لا ةرازو ]� ىواXشلا ةدحو

64%.  

 ةحفا.م ةئيw مث .%54 ةبس(لا تغلب ثيح ،ىوا.شلا ميدقتل تاديفتسملا اS©لا نأªgي دق OPلا تا�Mgا ي7اثك نمالاو ةطرشلا اS©لي

 ةسسؤم tcا ھجوتلا j¿ ةبس7 لقا تنا�و %15 ةبس(ب ةلئاعلا اS©لت %16 ةبس(ب ناس7الا قوقح ةسسؤم مث ، %23 ةبس(ب ناس7الا

 . %10 ةبس(ب ةWوس7
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 فصن نم ;�كأ اS©لا أªgت دق OPلا tcوألا ة�Mgا وا نا.ملا j¿ ةيب34لا ةرازو ]� ىواXشلا ةدحو /ةرئاد ناف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 %71 ةبس(ب ةزغ عاطق ij اليلق ;�كا ةبس(nو ىوا.شلا ميدقتل ءاوس دح bcع ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نم ل� ij تاديفتسملا

  .ةيnرغلا ةفضلا ij  %61و

 ،ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ىدل ھنم bcعأ ةيnرغلا ةفضلا ij م�ل نأªgي دق ي¦اوللا تاديفتسملا ةبس7 ناف نمالاو ةطرشلا نع اما

 .ةزغ عاطق ij %45 لباقم %57 ةبس(لا تغلب ثيح

 قوقح ةسسؤم لثم  ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ىدل ھنم ;�كأ ىرخألا تا�Mgا tcا  ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا ھجوت نا� امنÁب

 ةفضلا ij تاديفتسملا ةبس7 تغلب دقف ةWوس7 تاسسؤم tcا ھجوتلا اما ، ij %8 لباقم %19 ةفضلا ij ةبس(لا تغلب دقف ناس7الا

 ىوا.شلا ميدقتل داسفلا ةحفا.م ةئيtc wا ن�جتي فوس ي¦اللا تاديفتسملا ةبس7 تغلب ا;:خأو %6 تنا� ةزغ ij امنÁب  %12 ةيnرغلا

ij رغلا ةفضلاnو %31 ةيij  0ةزغ عاطق%،   

 .ةيnرغلا ةفضلا ij %12 لباقم %22 تغلب ثيح ةزغ عاطق ij ;�كا تنا� دقف ةلئاعلا tcا تاديفتسملا ھجوتل ةبس(لاب اما

 تيقب ىوا.شلا ةدحو نكل ، طيس� ل.ش� ءاس(لا اS©لا ن�wذيس OPلا نكامالا ةبس7و بÁترت ;:غ¦ دقف ة>;لا ةرازول ةبس(لاب اما

 %61 ةبس(ب ةزغ عاطق نم نw;�كا %53 ةبس(لا تغلب دقف ةقياضملا وا زاHÀبالل ن�ضرع¦ ةلاح ij ھيلا ن�wذيس يذلا لوالا نا.ملا

 . ةفضلا ij %51 لباقم

 %54 ةبس(ب ةيnرغلا ةفضلا ij اÅSيبلاغ %52 ھن;Hخا ي¦اوللا ةبس7 تنا�و نمالاو ةطرشلا tcا باwذلا اضيا نا.ف ي7اثلا نا.ملا اما

 . ةزغ ij %47 لباقم

 ij اRSم %25 ، %20 ةبس(لا تنا� ثيح فقاوملا هذw لثمل ا�ضرع¦ لاح ij ةلئاعلا tcا بwذتس ا�Sا ءاس(لا  نم ةديج ةبس7 تباجاو

 . ةفضلا ij %18 و ةزغ

 ةسسؤم ن;Hخا ي¦اوللا ءاس(لا ةبس7 تنا�و ، فقاوملا كلت لثمل ضرعتلا لاح ij ناس7الا قوقح ةسسؤمل باwذلا نRSم %11 راتخاو

 .ةفضلا ij %10 لباقم %16 ةبس(لا تغلب ثيح ةفضلا ij اRSم ;�كا ةزغ ij ناس7الا قوقح

 . ةيnرغلا ةفضلا ij ةبس(لا ةيبلاغ اضيا تنا�و داسفلا ةحفا.م ةئيwو ةWوس7 ةسسؤم رايتخاب ةnراقتم ةبس(لا تنا�و

 جئاتن نع ا;:ثك فلتخت ال جئاتنلا ناف ،ا�ل ىو.شلا ميدقتب ةيمنتلا ةرازو نم تاديفتسملا ءاس(لا موقتس OPلا تا�Mgا نع امأ

 لبق نم شرحتو تاقياضمل وا زاHÀبالل نضرع¦ ي¦اللا ءاس(لا نم ايأ تبلط اذا اميف اS©لا ھجوتلاب ن��ني OPلا نكامالا وا تا�Mgا

 ىدل ىوا.شلا ميدقتل اعويش ;�كألا ة�Mgا j¿ ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو /ةرئاد تنا� ثيح ،ةرازولا ij ن:لماع

  .%57 ةبس(لا تغلب ثيح تاديفتسملا فصن نم ;�كأ
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 تاسسؤم مث .%30 ةبس(لا تغلب ثيح ،ىوا.شلا ميدقتل تاديفتسملا اS©لا نأªgي دق OPلا تا�Mgا ي7اثك نمالاو ةطرشلا اS©لي

 .%16 ةبس(ب ناس7الا قوقح

 اS©لا أªgت دق OPلا tcوألا ة�Mgا وا نا.ملا j¿ ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ij ىوا.شلا ةدحو /ةرئاد ناف ،ijارغMgا عقوملا ديعص bcعو

 %56 تغلب ةnراقتم بس(nو ىوا.شلا ميدقتل ءاوس دح bcع ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نم ل� ij تاديفتسملا فصن نم ;�كأ

  .بÁت;Hلا bcع ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا نم ل.ل %58و

 ةبس7 نا الا ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا اS©لا أªgت دق ة�ج ي7اث مwأ ا�Sو� نم مغرلابف نمالاو ةطرشلا نع اما

 لباقم %34 ةبس(لا تغلب ثيح ،ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ىدل ھنم bcعأ ةيnرغلا ةفضلا ij م�ل نأªgي دق ي¦اوللا تاديفتسملا

26% ij ةزغ عاطق. 

 قوقح ةسسؤم لثم ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا ىدل ھنم ;�كأ ىرخألا تا�Mgا tcا ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ھجوت نا� امنÁب

 ةزغ عاطق ij ةلئاعلا tcا تاديفتسملا ھجوت ةبس7و ةيnرغلا ةفضلا ij %13 لباقم %20 ةزغ عاطق ij ةبس(لا تغلب دقف ناس7الا

 ijو %12 ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ةبس7 تغلب دقف ةWوس7 تاسسؤم tcا ھجوتلا اما ، ةيnرغلا ةفضلا ij %6 لباقم %15 تغلب

 ةزغ عاطق ij ىوا.شلا ميدقتل داسفلا ةحفا.م ةئيtc wا ن�جتي فوس ي¦اللا تاديفتسملا ةبس7 تغلب ا;:خأو %6 ةيnرغلا ةفضلا

 .%3 ةيnرغلا ةفضلا ijو 9%

 

 Mg)ËÌPا زاHÀباللو لالغتسالل ضرعتلا ةلاح ij ا�ل ىو.شلا ميدقتب تاديفتسملا ءاس(لا موقتس OPلا تا�Mgا ةبسj 29:7}يضوت مسر

ij لا ةرازوH;ةيب . 

 

 

 زاHÀبالا وا لالغتسالل ضرعتلا ةلاح ij ا�ل ىو.شلا ميدقتب تاديفتسملا ءاس(لا موقتس OPلا تا�Mgا ةبسj 30: 7}يضوت مسر

 .ة��لا ةرازو Mg)ËÌP ijا
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 زاHÀبالا وا لالغتسالل ضرعتلا ةلاح ij ا�ل ىو.شلا ميدقتب تاديفتسملا ءاس(لا موقتس OPلا تا�Mgا ةبسj 31: 7}يضوت مسر

 .ةيمنتلا ةرازو Mg)ËÌP ijا

 

 

 

 ةرازولا ]� ن�لماعلا نم G¶���Rا زا�3بالاو لالغتسالل ضرعتلا لاح ]� ىوكش ميدقتل دادعتسالا مدع بابسأ

 

 ميلعتلاو ةيب34لا ةرازو

 Mg)ËÌPا زاHÀبالاو لالغتسالل ضرعتلا لاح ij ىو.ش ميدقتب ن�مايق نود لوحت OPلاو تاديفتسملا ا�Sددح OPلا بابسألا تفلتخا

  .%43 ةبس(لا تغلnو ،رمألاب سانلا ةفرعم نم فوGHا وw ةبس7 اwالعا نا� ،ةرازولا ij ن:لماعلا نم

 ij تاديفتسملا نم لقا تنا� رمألاب سانلا ةفرعم نم نفخي ي¦اوللا ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا ةبس7 نا ركذلاب ريدMgا نمو

 ةزغ عاطق ij %54 لباقم ةفضلا ij %38 ةبس(ب ابWرقت ةزغ عاطق

  .%36 ةبس(لا تغلnو ، ةلماXلا ةKرسلا تانامض دوجو مدع وw ىو.ش ميدقتل دادعتسالا مدعل تاديفتسملا عفدي ب×س ي7اث اما

 .tjاوتلا bcع %31 و %46 تغلnو ةفضلا ij اRSم ةزغ عاطق ij ;�كا بس(لا تنا�و

 نÅSيبلاغ %31 ةبس(لا تغلب ثيح ةبساحملل تانامض دوجو مدع نم م�فوخ وw ،اضيأ تاديفتسملا اXSركذ OPلا بابسألا مwأ نمو

 . ةفضلا ij طقف %17 لباقم %62 ةبس(ب ةزغ عاطق نم ��ظعلا
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 ij ىو.ش ميدقتل تادعتسم ;:غ تاديفتسملا نم %26 تلعج OPلا بابسألا دحأ نا� دقف  ىواXشلا هذP لثمل ةباجتسالا مدع امأ

 .%23 ةزغو %28 ةبس(ب ةفضلا ن:ب ةnراقتم ةبس(لا تنا�و ، ةرازولا ij ن:لماعلا نم Mg)ËÌPا زاHÀبالاو لالغتسالل ضرعتلا لاح

 ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ةبس7 نا ملعلا عم تاديفتسملا نم %14 اXSركذ OPلا بابسألا ىدحا نا� ةمدGHا pqع لوص>Gا نا امك

 ام اعون ةعفترم تنا� ةفضلا ij ةبس(لا امنÁب %0 نا� ىو.شلا ميدقت ءانثا  ةمدMNا bcع ن�لوصح مدع نم نوشخي ي¦اوللاو

 .ةيnرغلا ةفضلا ij  %21 تغلب ثيح ةزغ عم ةنراقملاب

 :بس�لا [\وي ]Zاتلا لXشلا

 Mg)ËÌP ijا زاHÀباللو لالغتسالل ضرعتلا ةلاح ij ىو.شلا ميدقتب تاديفتسملا ءاس(لا مايق مدع بابسا ةبسj 32: 7}يضوت مسر 

 .ميلعتلاو ةيب;Hلا ةرازو

 

 مدع نم فوMNا  وw ىو.ش ميدقتب تاديفتسملا ءاس(لا مايق مدع ب×سل bcعالا ةبس(لا تنا� دقف ة��لا ةرازول ةبس(لاب اما

 عاطق ij %27 ةبس(لا تنا� امنÁب %43 ةبس(ب ةيnرغلا ةفضلا ij اw;�كا نا� ،%38 ةبس(لا تنا� ثيح ىوا.شلا هذw لثمل ةباجتسالا

 . ةزغ

 ، %34 ةبس(لا تغلnو ، ةلماXلا ةKرسلا تانامض دوجو مدع وw ىو.ش ميدقتل دادعتسالا مدعل تاديفتسملا عفدي ب×س ي7اث اما

 .tjاوتلا bcع %22 و %58 تغلب ثيح ةفضلا ij ةبس(لا فعض  ;�كا ةزغ عاطق ij ةبس(لا تنا�و

 عاطق نم نÅSيبلاغ %31 ةبس(لا تغلب ثيح  رمالاب سانلا ةفرعم نم م�فوخ وw ،اضيأ تاديفتسملا اXSركذ OPلا بابسألا مwأ نمو

 . ةفضلا ij طقف %29 لباقم %35 ةبس(ب ةزغ

 ىو.ش ميدقتل تادعتسم ;:غ تاديفتسملا نم %26 تلعج OPلا بابسألا دحأ نا� دقف  ةبساحملل تانامض دوجو مدع مدع امأ

ij بالاو لالغتسالل ضرعتلا لاحHÀا زاMg)ËÌP ن:لماعلا نم ij ةبس(لا تنا�و ، ةرازولا ij م ;�كا ةفضلاRSا ij 29 تغلب ثيح ةزغ%  

ij 23  لباقم ةفضلا% ij ةزغ . 
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 ةزغ عاطق ij تاديفتسملا ةبس7 نا ملعلا عم تاديفتسملا نم %13 اXSركذ OPلا بابسألا ىدحا نا� ةمدGHا pqع لوص>Gا نا امك

 .tjاوتلا bcع %14 و %12 بس(لا تغلب ثيح ةفضلا ij ةبس(لا نم ادج ةبWرق   ةمدMNا bcع ن�لوصح مدع نم نوشخي ي¦اوللاو

 

 :بس�لا [\وي ]Zاتلا لXشلا 

 Mg)ËÌP ijا زاHÀباللو لالغتسالل ضرعتلا ةلاح ij ىو.شلا ميدقتب تاديفتسملا ءاس(لا مايق مدع بابسا ةبسj 33: 7}يضوت مسر 

 .ة��لا ةرازو

 

 زاHÀبالاو لالغتسالل ضرعتلا لاح ij ىو.ش ميدقتب ن�مايق نود لوحت OPلا بابسالا نع ةيمنتلا ةرازو نم تاديفتسملا انلاس كلذك

  .%32 ةبس(لا تغلnو ،رمألاب سانلا ةفرعم نم فوMNا وw ةبس7 اwالعا نا� ،ةرازولا ij ن:لماعلا نم Mg)ËÌPا

 ij تاديفتسملا فعض تغلب رمألاب سانلا ةفرعم نم نفخي ي¦اوللا ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا ةبس7 نا ركذلاب ريدMgا نمو

 ةزغ عاطق ij %22 لباقم ةفضلا ij %42 ةبس(ب ابWرقت ةزغ عاطق

 م�مايق مدعل ديحولا ب×سلا نا� ،اماع 35 نم لقا نwرامعا ي¦اوللا تاديفتسملا عيمج نا جئاتنلا ت(يب دقف ،رمعلا ديعص bcعو

 تغلnو رمألاب سانلا ةفرعم نم ن�فوخ وw ةرازولا ij ن:لماعلا نم Mg)ËÌPا زاHÀبالاو لالغتسالل ضرعتلا لاح ij ىو.ش ميدقتب

 .%100 ةبس(لا

  .%31 ةبس(لا تغلnو ،ىوا.ش اذكw لثمل ةباجتسالا مدع وw ىو.ش ميدقتل دادعتسالا مدعل تاديفتسملا عفدي ب×س ي7اث اما

 .tjاوتلا bcع %30 و %32 تغلnو ةزغ عاطقو ةيnرغلا ةفضلا ij ابWرقت ةnراقتم بس(لا تنا�و

 تغلب ثيح ةمدMNا bcع لوص�Mا نود لوحتس ىو.شلا ميدقت نا مwداقتعا وw ،اضيأ تاديفتسملا اXSركذ OPلا بابسألا مwأ نمو

 .%20 ةبس(لا
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 لاح ij ىو.ش ميدقتل تادعتسم ;:غ تاديفتسملا نم %16 تلعج OPلا بابسألا دحأ نا� دقف ةبساحملل تانامض دوجو مدع امأ

 .ةرازولا ij ن:لماعلا نم Mg)ËÌPا زاHÀبالاو لالغتسالل ضرعتلا

 %24 ةبس(لا تغلب ثيح ةزغ عاطق ij تاديفتسملل ب×س ي7اث مwأ وw ةبساحملل تانامض دوجو مدع نا ركذلاب ريدMgا نمو

  .ةيnرغلا ةفضلا ij تاديفتسملا ىدل %8 لباقم

 تاديفتسملا ةبس7 نا ملعلا عم .تاديفتسملا نم %15 اXSركذ OPلا بابسألا ىدحا نا� ةلما.لا ةWرسلا تانامض دوجو مدع نا امك

ij رس تانامض دوجو مدع نم نوشخي ي¦اوللاو ةزغ عاطقWعأ ىو.شلا ميدقت ءانثا ةلما� ةbc ھنم ij رغلا ةفضلاnو ةيn19 غل% 

 .ةيnرغلا ةفضلا ij %11 لباقم

 

 :بس�لا هذP [\وي ]Zاتلا لXشلا

 Mg)ËÌP ijا زاHÀباللو لالغتسالل ضرعتلا ةلاح ij ىو.شلا ميدقتب تاديفتسملا ءاس(لا مايق مدع بابسا ةبسj 34: 7}يضوت مسر 

 .ةيمنتلا ةرازو
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