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 دامتعالا قایس يف نییرطقلا نینطاوملا ةبوصخ" ةساردب ةقلعتملا ةمھملا جئاتنلا ضعب ریرقتلا اذھ ضرعی
 تزكر .رطق ةعماج يف ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم هارجأ يذلا "ةدفاولا ةلامعلا ىلع يلاعلا
 هاجت فقاوملاو ،لمحلا عنم لئاسو ،جاوزلا لثم ةبوصخلل ةددحملا ةرشابملا لماوعلا رود مھف ىلع ةساردلا
 ةرشابم ریغلا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا لماوعلا ىلاً اضیأ ةساردلا ترظنو .ةیرسألا تارارقلاو ةرسألا میظنت
 ةیلزنملا ةلامعلا دجاوتو ،ةلصلا تاذ ةیجوزلا صئاصخلا ،ةیفیظولا ةلاحلا ،میلعتلا ،جاوزلا دنع ةأرملا نس لثم
 ةدعاسمب ةیصخشلا تالباقملا( CAPI قیرط نع حسملا ةرادإ تمت .ءانبألا ةیبرتل ةرسالا معد يف مھرودو
 يف دارفألا دحأ عم ةلباقم ءارجإ مت ةساردلا نم لوألا ءزجلا يف ؛نییسیئر نیمسق ىلإ حسملا مسقنی .)رتویبمكلا
 ةیساسألا ةیفارغومیدلاو ةیعامتجالا صئاصخلاو ةرسألل ةیسیئرلا تامسلا لوح تامولعم ىلع لوصحلل ةرسألا
 ىلإ 15 نم ةیرمعلا ةئفلا يف تاجوزتملا ءاسنلا ةلباقم تمت ةساردلا نم يناثلا ءزجلا يف امأ ،اھدارفأ عیمجل

 .ةبوصخلاو لمحلا عنم لئاسوو باجنإلاب ةقلعتملا لئاسملا ىلع فرعتللً اماع 49

 وضع( ثوحبلل ينطولا رطق قودنص نم [022-5-190-9] مقر ةحنملا عورشم نمً احاتم ریرقتلا اذھ حبصأ
 نم دری امل ةلماكلا ةیلوؤسملا مھرودب نولمحتیو نیثحابلا ءارآ ریرقتلا اذھ يف جئاتنلا سكعت .)رطق ةسسؤم يف
  .ریرقتلا اذھ يف تامولعم

 
 
 

 :دادعإ نم ر(رقتلا اذ!
 
 رطق ةعماج ،ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم ،نیثحاب ریبك ،غنیك غنارت يل /روتكد
 رطق ةعماج ،ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم ،ثوحبلا ةرادإ ریدم ،بوید هللا دبع .د .أ
 رطق ةعماج ،ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم ،تاسایسلا ةرادإ ریدم ،يرال ةرون /روتكد
 رطق ةعماج ،ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم ،ثحاب دعاسم ،ردب انیل
 رطق ةعماج ،ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم ،ثحاب دعاسم ،ةحیدم ةنزم
 رطق ةعماج ،ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم ،ثاحبألا عیراشم ریدم ،يبرغملا يجنإ
 رطق ةعماج ،ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم ،لوأ ثحاب دعاسم ،بكارلا يداھلا دبع فون
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 ةمدقم

 دyعملا سسأ .رطق ةعماج wx ةيثحب ةسسؤم (SESRI) ةي�Cملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا دyعم دع¬

 ثحبلاو طيطختلل ةدو0/ا ةيلاع تانايب رفو�و ،حوسملا £µع ةمئاق ة�وق ةيتحت ةي�ب 2008 ماع wx ھئاش´إ ذنم

wx عاطقلاK¹امتجالا نx يداصتقالاو. º§ا مالعإ £�إ تانايبلا هذ� فد¼OططKعمت0¼ا كلذكو رارقلا عاّنصو ن 

 نKنطاوملا نKب ةQوصO/ا تالدعم ضرع مت ةساردلا هذ� wx .ةيلا�/ا تا�Kغتلاو تا�اجتالاب ��يداÀألا

 .ن�Kرطقلا

 

wx عو ةيــضاملا دوقعلاµ£ ةيلعفلا بــس�لا نأ الا ،باجنالا تالدعم ةدا�زل ةزف�¼ا تاــسايــسلا رفوت نم مغرلا 

/OوـــــــــــــصQنطاوملا ةــKتـــــــــــــــضفخنا ن wx ا نواــعتلا سلجم لود عيمج/OيلÄx. ا لدــعم ضفخنا دــقف/OوـــــــــــــصQةــ 

ارظن .2017 ماــــــع wx 9.2 £�إ 2008 ماــــــع wx ةأرما لــــــ*ل ةدالو 9.3 نم ةــــــ�رطقلا ةأرملل �xاــــــمجإلا
ً

 ددــــــع ةــــــلقل 

 ن�Kرطقلا نKنطاوملا ةQوــــصخ لدعم نإف ،دالبلا wx نولمع�و نوــــشÆع¬ نيذلا نKميقملا ددع¢ ةنراقم نKنطاوملا

-2011( رطق wx ةـينطولا ةـيمنتلا ةـيجيتا��ـــــــــــــسا صنت ثـيح .رطق ةـلود ةـمو*ح قلق ردــــــــــــــصم لـ*ـــــــــــــش¬ �xاـ�/ا

 نأل ،ةينطولا ة�ؤرلل ةيم�ألا غلاب رمأ ة�Kبكلا رــــــسألاو ةكــــــسامتملا رــــــسألا ة�رارمتــــــسا نامــــــض" نأ £µع )2016

 ."يرطقلا عمت0¼ا ر�وج Ëx ةرسألا

 

اـــبلاـــغ ةـــQوـــــــــــــصO/ا تالدـــعمل ثدـــحت �Ìلا تا�Kغتلا
ً

اـــــــــــــــساـــ*ع´ا نو*ت اـــم 
ً

 ةـــيعاـــمتجالاو ةـــيداـــــــــــــــصتقالا تا�Kغتلل 

 ناف ،ن�Kرطقلا نKب ةQوـــصO/ا تاددحمو ةلـــصلا تاذ تا�اجتالا £�ا رظنلا دنعو .عمت0¼ا wx ةيفارغوميدلاو

 ةــيعاــمتجالا ثوحبلا دــyعم دــعأ ،ةوجفلا هذــ� ةــ0/اــعملو .ةــيفاــK� Àغ لاــ0¼ا اذــ§Î ةــقلعتملا ثاــحبألاو تاــناــيبلا

كر .2018 �©مـس¬د wx ة�رطقلا رـسألا نمـض ةQوـصÏOل ةيعالطتـسا ةـسارد ةي�ـCملا ةيداـصتقالاو
ّ

 £µع DـCملا ز

 فقاوملاو ،لم�/ا عنم لئاـــــــــسوو ،جاوزلا لثم ،ةQوـــــــــصÏOل ةدد�¼ا ةرـــــــــشابملا لماوعلا ھبعلت يذلا رودلا مyف

اــضيأ ةــساردلا تثحQو .ة�رــسألا تارارقلاو ،ةرــسألا ميظنت هاجت
ً

 لماوعلاÀ ،ةرــشابم �Kغلا صئاــصO/ا رثأ £µع 

 ةيجوزلا صئاـــــــصO/او ،ةيفيظولا ةلا�/او ،ميلعتلاو ،جاوزلا دنع ةأرملا نـــــــس لثم ةيداـــــــصتقالاو ةيعامتجالا

ا�Kخأ .ءانبألا ةيQرت wx رــــسألل مyمعدو ةيلstملا ةلامعلا دوجوو ،ةلــــصلا تاذ
ً

 ةنراقم £�ا لا0¼ا ةحاتا لجأ نم ،

 ي´ا*سلا CDملا" نم ةبسانملا ماسقألا مادختسا مت ،ةيQرعلا لودلا كلذ wx امب ىرخألا لودلا عم CDملا جئاتن

  .ةي�Cملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا دyعم هارجأ يذلا ةQوصO/ا CDم Óx “DHS wxصلاو

 

 لـــــــــــــــضفأ لــ*ـــــــــــــش¢ ةــQوـــــــــــــصO/ا طاــمنأ wx تا�Kيغتلا مyفل اــyمادــختـــــــــــــسا نكمي ةــماــ� جئاــتن ر�رقتلا اذــ� مدــقي

 نم �Kخألا مــسقلا D wxــCملل Äx§¦ملا راطإلا ليــصافت £µع عالطالا نكمي .ةلــصلا تاذ تاــسايــسلا صالختــساو

 .ر�رقتلا
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 نكسلا صئاصخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةرـــــــــسألا دارفأ دحأ عم ةلباقم ءارجإ مت لوألا ءز0/ا wx ؛نKيـــــــــسÆئر نKمـــــــــسق £�إ ةQوـــــــــصO/ا DـــــــــCم ميـــــــــسقت مت

 عيم0/ ةيفارغوميدلاو ةيعامتجالا صئاـــــــصO/او ةرـــــــسألل ةيـــــــسÆئرلا تامـــــــسلا لوح تامولعم £µع لوـــــــص�Ïل

 دقف ،DــCملا نم ي´اثلا ءز0/ا wx امأ .ر�رقتلا نم نKلوألا نKمــسقلا wx تامولعملا هذ� ضرع متي .ةرــسألا دارفأ

اـماـع 49 £�إ 15 نم ةـ�رمعلا ةـئفلا wx تاـجو�tملا ءاـــــــــــــس�لا عم تالباـقم تـ�رجأ
ً

 ةـقلعتملا لـئاـــــــــــــسملا £µع فرعتلل 

 نم ةيلاتلا ماـــــــسقألا wx ءز0/ا اذ� نم ةدراولا جئاتنلا ضرع متي .ةQوـــــــصO/او لم�/ا عنم لئاـــــــسوو باجنإلاب

 .ر�رقتلا

 ددع ،ةينكـسلا تا*لتمملاو ،ةماقإلا عون :لمـش� ةيـسÆئرلا نكـسلا صئاـصخ نع تامولعم مـسقلا اذ� مدقي

 دارفأ ددــــع �xاــــمجإ ،تاــــيQرملاو ةــــيلstملا ةــــلاــــمعلا ددــــع �xاــــمجإ ،لstملا wx تاــــبكرملا ددــــع ،لstم لــــwx À فرغلا

 اذ� wx جئاتنلا تراشأ دقو ،ةرسأ 607ةلباقم تمت .ةماقإلا ةقطنمو ،ةرسألل يرyشلا لخدلا �xامجإ ،ةرسألا

 .ومنلا ع�رس ر�دزم دلب wx ة�رطقلا رسألا ھب عتمتت يذلا �Úس�لا ءا��لا £�إ مسقلا

 wx نوــشÆع¬ م§¦م ةئاملا wx 17 شÆع¬ امنÆب ،للف wx نوــشÆع¬ )ةئاملا wx 80( رــسألا ةيبلاغ نأ I-1 ل*ــشلا DــÛوي

 نKقباط نم ةلقتسمو ةثيدح لزانم ا§Þا £µع ماع ل*ش¢ رطق wx للفلا رابتعا نكمي .يÝرعلا زارطلا £µع لزانم

 ةـحاــــــــــــــسم لوح فرغلا نو*ت ثـيح طقف دـحاو قباـط نم زارطلا ميدـق لstم نع ةراـبع وyف يÝرعلا لstملا اـمأ

 .ةحوتفمو ةصاخ ةيلخاد

 

  :ةيسÆئرلا جئاتنلا                

 .ةصاخ للف wx نوشÆع¬ رسأ 10 لصأ نم 8 •

ةداع لزانملا يوتحت •
ً

 .فرغ 5 £�إ µ£ 4ع 

 .تارايس 4 £�إ 3 م§ßدل رسألا نم ةئاملاب 45و ،ةصاخ ةرايس رسألا عيمج كلتمت •

• 36 wx دـل رـــــــــــــسألا نم ةـئاـملاß§ع مµ£ تلماـع لـقألاKن wx ملاstاـمب( ل wx رملا كـلذQتاـي(، wx حKنأ ن 

20 wx دل رسألا نم ةئاملاß§تالماع 3 م. 

  .درف 4.5 و� ةرسألا مà0 طسوتم •

  .��كأ وأ يرطق لا�ر 50000 )%54( رسألا فصن نم ��كأل يرyشلا لخدلا �xامجا غلبي •
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 نكسلا عون :I-1 ل*شلا

 
 

wx اب�رقت رــــسألا عيمج
ً

 )93 wx ع دحاو درف كلتمي )ةئاملاµ£ ا�/ا نكــــسلا ةيكلم ةرــــسألا دارفأ نم لقألا�x، امك 

 .نكسلا ةيكلم ا§¦م درف يأ كلتمي ال ھنا رسألا نم ةئاملا wx 7 دافأ ،I-2 ل*شلا wx نKبم و�

 

  نكسلا ةيكلم :I-2 ل*شلا

 
 

80.4%

16.6%

1.9% 1.1%

 ةقش رصق يبرع لزنم الیف

92.8%

7.2%

 لزنملا كلتمی ال لزنملا كلتمی
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 ةدع ا§Î لزانم wx شÆع� رـــــسألا ةيبلاغ ،فرغلا ددع بـــــسح لزانملا ع�زوتل ة�وئملا ةبـــــس�لا I-3 ل*ـــــشلا ضرع¬

 wx 10 اـمنÆب .فرغ µ£ 4ع يوتحت لزاـنملا عÝر نم لـقأ نأ نKح wx ،فرغ µ£ 5ع يوتحت لزاـنملا ثـلث ةـبارق .فرغ

 .��كأ وأ فرغ µ£ 9ع يوتحت لزانملا نم ةئاملا �x 6 wxاوحو لقأ وأ فرغ µ£ 3ع يوتحت لزانملا نم ةئاملا

 

 فرغلا ددع :I-3 ل*شلا

 
 

 نأب جئاتنلا ت�يب .ةكولمملا تابكرملا ددع �xامجإ بــــــــــسح رــــــــــسألا ع�زوتل ة�وئملا ةبــــــــــس�لا I-4 ل*ــــــــــشلا ضرع¬

 £µع .��كأ وأ تارايــــس 3 ھيدل مظعملا ناو لقألا £µع ةدحاو ةبكرم كلمت عالطتــــسالا اyلمــــش �Ìلا رــــسألا عيمج

 ةــئاــملا wx 13و نKتبكرم م§ßدــل ةــئاــملا wx 17و ،تاــبكرم 4 £�إ 3 كــلتمت رـــــــــــــسألا نم ةــئاــملا wx 45 دــيدــحتلا ھــجو

 wx 10 نم ��كأ نأ نKح wx ،طقف ةئاملا wx 5 ةدحاولا ةبكرملا كالمل تناÀ لقألا ةبــــــــــس�لا امأ .تابكرم 5 كلتمي

 كيبلا تارايـسو ¹xاQر عفدلاو نولاـصلا تارايـس ان� تابكرملا لمـش� .��كأ وأ تابكرم 7 ا§ßدل رـسألا نم ةئاملا

 .بآ

0.4% 1.0%

8.5%

24.1%

29.0%

15.4%

8.9%
6.7%

2.5% 3.6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
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  تابكرملا ددع : I-4 ل*شلا

 

 

 ةبـــس�لا I-5 ل*ـــشلا DـــÛوي كلذل ة�رطقلا رـــسألا wx تايQرملاو ةيلstملا ةلامعلا نم نKعم ددع دجاوتي ام ةداع 

 لمـــــــش¬ عوم0¼ا اذ� نأ ةظحالم £ãري .لstم لwx À ةيلstملا ةلامعلا ددع �xامجإ بـــــــسح رـــــــسألا ع�زوتل ة�وئملا

اــــضيأ تايQرملا ددع
ً

اقحال متي نكلو ،
ً

 نإف ،ماع ل*ــــش¢ .I-6 ل*ــــشلا wx تايQرملا نع ةلــــصفنم تامولعم ضرع 

 امنÆب ،نKتلماع م§ßدل ةئاملا wx 36 .ةيلstملا ةلامعلا نم ��كأ وأ 2 م§ßدل ةـــساردلا ا§äلمـــش �Ìلا رـــسألا �¡لث ةبارق

20 wx دـل ةـئاـملاß§ر ىدـل .تالماـع 3 مÝم ةـلماـع لزاـنملا عstاوحو ،دـحاو ةـيل�x 3 wx دـل لزاـنملا نم ةـئاـملاß§نم 6 م 

 .��كأ وأ ةيلstملا ةلامعلا

  ةيلstملا ةلامعلا ددع :I-5 ل*شلا

 
 

0.6%

5.3%

17.1%

22.5% 22.2%

13.1%

8.1%

4.3% 3.5% 3%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

4.1%

26.0%

36.0%

20.2%

7.7%
3.4% 2.6%

0 1 2 3 4 5 6+
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 ا§ßدل سÆل رـــــــــــسألا نم ةئاملا wx 67 نأ ظحالنو ديدحتلاب رـــــــــــسألا wx تالماعلا تايQرملا ددع I-6 ل*ـــــــــــشلا لثمي

 مراـــص ل*ـــش¢ لافطألا ةـــسلاجم ةيلوؤـــسمو ةيلstملا لامعألا ميـــسقت متي نأ رطق wx عæاـــشلا نم سÆل .تايQرم

اضيأ لافطألا ةسلا0¼ لstملا تالماع فيظوت متي ام ةداعف ،تايQرملاو لstملا تالماع نKب
ً

 26 ركذ ،كلذ عمو .

wx دل نأ رسألا نم ةئاملاß§رم مQ7و ةدحاو ةي wx دل نأ ودافأ ةئاملاß§رم مQÆكأ وأ نات��. 

  تايQرملا ددع :I-6 ل*شلا

 
 نو*تت رــسألا �¡لث ةبارق نأ ثيح ،مç0/ا ة�Kبك رــسألا ةيبلاغ .ةرــسألا مà0 نع تامولعم I-7 ل*ــشلا ضرع¬

 ا§ßدل رـسألا نم ةئاملا wx 12 نأ نKح wx ،دارفأ تـس £�إ سمخ ا§ßدل رـسألا نم ةئاملا wx 38 .��كأ وأ دارفأ 5 نم

 .درف 4.5 و� ةرسألا مà0 طسوتم .دارفأ ثالث ا§ßدل رسألا نم طقف ةئملا wx 10 .��كأ وأ دارفأ عس�

 لstملا wx دارفألا ددع :I-7 ل*شلا
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 عومجم نع ةرابع و�و ةرـسألل يرyـشلا لخدلا �xامجإ بـسح رـسألا ع�زوتل ة�وئملا ةبـس�لا I-8 ل*ـشلا DـÛوي

 لا�ر 50000 £�ا لـــصي رـــسألا فـــصنل يرyـــشلا لخدلا �xامجا نا ثيح .ةرـــسألا دارفأ عيم0/ يرyـــشلا لخدلا

ا�رyــــــش ��كأ وأ يرطق
ً

 عافترا ي´ايبلا مــــــسرلا نم دجن ،كلذ £�ا ةفاــــــضإ .رطق wx داــــــصتقالا ةوق سكع¬ اذ�و ،

 عومجم غلبي �Ìلا رـــــــــــسألا نم ةئاملا wx 19 ةمق £µعأ لثمت £�وألا ؛رـــــــــــسألا نم نKتئفل يرyـــــــــــشلا لخدلل ظو�Ïم

 �Ìلا رـــسألا نم ةئاملا é� 17 wxف ةيناثلا ةئفلا امأ ،يرطق لا�ر 60000 نم لقأ £�إ 50000 نم يرyـــشلا اyلخد

 م§ßدــل ةــئملا wx 8 نم لــقأ ناــÀو .يرطق لاــ�ر 30000 نم لــقأ £�إ 20000 نKب اــم يرyـــــــــــــشلا اــyلخد عومجم غلبي

 .��كأ وأ يرطق لا�ر 80000 غلبي لخد م§ßدل ةئملا wx 13 نأ نKح wx ،يرطق لا�ر 20000 نم لقأ لخد

 

  ةرسألل يرyشلا لخدلا :I-8 ل*شلا

 
 يرطق لا�ر فلألاب Ëx ةيقفألا ميقلا :ةظحالم

 

 رـــــسألا نم ةئاملا wx 44 شÆع¬ .نKبيجتـــــسملا ا§êف نكـــــس¬ �Ìلا ةيدلبلا بـــــسح رـــــسألا ع�زوت I-9 ل*ـــــشلا DـــــÛوي

 ل*ش¢ ةلو�أم لازت ال ا§¦كل ومنلا ةع�رس ةقطنم �©تع� Ëxو ،نا�رلا ةقطنم wx نايëتسالا اyلمـش �Ìلا ة�رطقلا

ايëــس´ لقأ
ً

 نم ةئاملا wx 33 دجاوتت امنÆب ،ةحودلا wx رــسالا نم ةئاملا wx 23 شÆع¬ .ةحودلا ةمــصاعلاب ةنراقم 

 .رطق ةلود نم ىرخألا تايدلبلا wx رسألا

  ةيدلبلا :I-9 ل*شلا

  

1.5%

6.3%

17.4%
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32.9%

44.3%

22.8%
  ىرخأ

 نایرلا

  ةحودلا
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  VWملا ةنيع صئاصخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

اددع مـسقلا اذ� DـÛوي
ً

 �Ìلا رسألا wx نا*سلا عوم0¼ ةيساسألا ةيفارغوميدلاو ةيعامتجالا صئاـصO/ا نم 

 wx لstملا wx اوثكم نيذلا كئلوأو ةرــــــــــسالا دارفأ عيمجب ةقلعتملا تامولعملا £µع لوــــــــــص�/ا مت .DــــــــــCملا اyلمــــــــــش

 ةــلاــ�/ا ،س�0/ا ،رمعلا :تاــمولعملا هذــ� نمـــــــــــــضتت .ةرـــــــــــــسالا دارفأ دــحأ لــبق نم ةــلباــقملل ةــقباـــــــــــــــسلا ةــليللا

اماع 15 م�رمع ناÀ اذإ( ةيعامتجالا
ً

 15 م� نمل ةيفيظولا ةلا�/ا ،ھلامكا مت ��يلع� ىوتــسم £µعأ ،)�©كأ وأ 

 ءارجإ تـقو رـــــــــــــسألا wx صاـOـــــــــــــìألا ددـع �xاـمجإ غلب .لstملا دارفأ نم درف لـ*ل �xاـ�/ا بـتارلاو ،��كأ وأ ةـنـــــــــــــس

 .درف CD 3017ملا

 

 �íظعلا ةيبلاغلا .س�0/او رمعلا بسح ةرسألا دارفأ ددع �xامجإ ع�زوتل ة�وئملا ةبس�لا II-1 لود0/ا ضرع¬

اماع 49 م�رامعأ غلبت م§¦م ةئاملا wx 90 ،بابشلا ةئف نم م� CDملا مyلمش نيذلا ةرسألا دارفأ نم
ً

 .لقأ وأ 

انس رغصألا ةعوم0¼ا هذ� نKب نم
ً

 34 wx ب م�رامعأ حوا��ت ةرسالا دارفا نم ةئاملاKب ،لقأف ةنس 14 نÆ56 امن 

wx ب م�رامعأ حوا��ت ةئاملاK¹امتجالا عونلل ةبس�لاب اما  .ةنس 49و 15 نx 52( ثانإلل ةيلامجإلا ةبس�لا نإف wx 

 ةبس´ نأب ðDتي ،عونلاو ة�رمعلا ةئفلاب ةنراقملا دنع .)ةئاملا wx 48( روÀذلل ةيلامجالا ةبس�لا قوفت )ةئاملا

انس رغصألا ة�رمعلا ةئفلا wx )ةئاملا wx 16( ثانالا ةبس´ قوفت )ةئاملا wx 18( روÀذلا
ً

 19 £�ا 5 نKب حوا��ت �Ìلاو 

 ا�رمع £µعألا تائفلا wx )ةئاملا wx 19( لاجرلا ةبس´ نم £µعأ )ةئاملا wx 26( ءاس�لا ةبس´ نإف ،كلذ عمو .ةنس

  :ةيسÆئرلا جئاتنلا                 

 .لقأ وأ ةنس 49 م�رامعأ تناÀ نKبيجتسملا نم ةئملا wx 90 ةبارق •

• À52( ثانإلا ددع نا wx ةئملا(، عاµ£ ذلا ددع نم ليلقبÀرو )47 wx ةئملا(.  

ايلاح نKجو�tم نKغلاب صاOـــìأ 10 لـــصأ نم 6 •
ً

 3 و� نKجو�tم �Kغلا صاOـــìألا ددع امنÆب ،

 .صاìOا 10 لÀ نم

• 24 wx 22 لصحو ،يوناثلا ميلعتلا اولمكأ ةنيعلا نم ةئاملا wx ع م§¦م ةئاملاµ£ شyةيعماج ةدا. 

اـيلاـح نولمع¬ ةـنيعلا wx نKغلاـبلا فـــــــــــــصن ةـبارق •
ً

 ةـئملا wx 15 اـمأ ،بالطلا نم م� عÝرلا ةـبارقو ،

 .لمع نع نوثحبي الو نولمع¬ ال CDملا ةنيع نم

 لاــ�ر 40000و 20000 نKب حوا��ي يرyـــــــــــــش بــتار £µع ةرـــــــــــــسألا دارفأ نم ةــئاــملا wx 46 لــــــــــــــصحي •

 يرطق لاـــ�ر 60000 £�إ 40000 نKب حوا��ي اـــم £µع م§¦م ةـــئاـــملا wx 22 لــــــــــــــــصحي اـــمنÆب ،يرطق

 .اً�رyش
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اضيأ تانايبلا هذ� حيضوت متي  .ةنس 49و 20 نKب حوا��ت �Ìلاو
ً

-II ل*شلا wx ي´ا*سلا ع�زوتلا مر� لالخ نم 

1.  
 

  س�0/او رمعلا بسحب لstملا دارفأ ددع :II-1 لود0/ا

  س�0/ا 

 ة�رمعلا ةئفلا í¡نأ ركذ عوم0¼ا

 4 £�إ 0 5.3 4.5 9.7

 9 £�إ 5 5.5 6.1 11.6

 14 £�إ10 5.9 6.7 12.6

 19 £�إ 15 5.0 5.2 10.2

 24 £�إ 20 4.9 3.1 8.1

 29 £�إ 25 4.9 3.5 8.4

 34 £�إ 30 4.3 3.2 7.5

 39 £�إ 35 4.8 3.1 7.9

 44 £�إ 40 3.7 3.2 6.9

 49 £�إ 45 3.7 2.8 6.5

 54 £�إ 50 1.2 1.8 3.0

 59 £�إ 55 0.8 1.6 2.5

 64 £�إ 60 1.0 1.0 2.0

 69 £�إ 65 0.5 0.7 1.2

 74 £�إ 70 0.4 0.5 0.9

 79 £�إ 75 0.1 0.3 0.3

0.6 0.4 0.2 80 + 

 عوم0¼ا 52.3% 47.7% 100%
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  س�0/او رمعلا بسحب ةنيعلل يمرyلا ع�زوتلا :II-1 ل*شلا 

 
 

اماع 15 نع م�رامعأ د�زت نيذلا دارفألل ةيعامتجالا ةلا�/ا II-2 ل*ـــشلا DـــÛوي
ً

 ن�Kرطقلا ةيبلاغ ناÀ ثيح .

ايلاح نوجو�tم ٪61 ةبــــــــــــس�ب نKغلابلا
ً

 مyل قبــــــــــــس¬ مل نيذلل �éف )ةئاملا wx 30( ا§êلت �Ìلا £µعألا ةبــــــــــــس�لا امأ .

اضيأ ل*شلا ÛDو�و .جاوزلا
ً

الدعم 
ً

اضفخنم 
ً

ادج 
ً

 دارفألا نم طقف ةئاملا wx 3.4 دافأ ثيح ،يرسألا ككفتلل 

 مyجاوزأ عم شÆعلل اولقت�ي مل م§¦كل جاوزلا دـقع £µع اوعقو ةـئملا wx 5.1 اـمنÆب .نولـــــــــــــصفنم وأ نوقلطم م§Þأ

 .دع¢

 

 
 )��كأف ةنس 15( ةيعامتجالا ةلا�/ا :II-2 ل*شلا

 

4.5%
6.1%

6.7%
5.2%

3.1%
3.5%

3.2%
3.1%
3.2%

2.8%
1.8%

1.6%
1%

0.7%
0.5%

0.3%
0.4%

5.3%
5.5%

5.9%
5.0%
4.9%
4.9%

4.3%
4.8%

3.7%
3.7%

1.2%
0.8%

1.0%
0.5%
0.4%

0.1%
0.2%

8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
0 to 4
5 to 9

10 to 14
15 to 19
20 to 24
25 to 29
30 to 34
35 to 39
40 to 44
45 to 49
50 to 54
55 to 59
60 to 64
65 to 69
70 to 74
75 to 79

 80 رثكأف

  ركذ  ىثنأ

60.7%

3.7% 3.2% 1.1% 1.5%

29.8%

 ھل قبسی مل جاوزلا دقع عقو لصفنم قلطم لمرأ جوزتم
 جاوزلا
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 ًىوتـسم جئاتنلا ترyظأ ،ماع ل*ـش¢ .ةرـسألا دارفأ نم درف لÀ ھلمكأ ��يلع� ىوتـسم £µعأ II-3 ل*ـشلا DـÛوي

ايميلع�
ً

اديج 
ً

اعون نو*لتمي دارفألا نم ةئاملا wx 22و يوناثلا مyميلع� ةئاملا wx 24 لمكأ ثيح ،نا*ــــسلا ىدل 
ً

 

انــس ى´دألا ة�رمعلا تائفلا wx مyفي�ــصت متي نا*ــسلا مظعم نأ £�إ رظنلاب .�xاعلا ميلعتلا عاونأ نم
ً

 20 نإف ،

wx 13و ،ةــيئادــتبالا ةــلحرملا اومتأ دــق ةــئاــملا wx أ دــق ةــئاــملاÞ§16 .ةــيدادــعإلا ةــلحرملا او wx ل قبـــــــــــــس¬ مل ةــئاــملاyم 

ــــس ميلعتلا ىوتــــسم نأ رابتعالا نKع¢ ذخألا عم ،ةــــسردم ةيأب قاحتلالا  هذ� لمــــش�و ،ةرــــسألا دارفأ عيم0/ لئُ

ادج راغصلا لافطألا لثم سرادملاب قاحتلالا نس wx اوسÆل نيذلا كئلوأ ةبس�لا
ً

. 

 

 ��يلعتلا ىوتسملا :II-3 ل*شلا

 
 

اماع 15 نع م�رامعأ د�زت نيذلا ةرــــــــــسألا دارفأل ةيفيظولا ةلا�/ا II-4 ل*ــــــــــشلا ضرع¬
ً

 فــــــــــصن نم برقي ام .

 .ةرــــــسالا دارفا �xامجا نم ةئاملا �x 21 wxاوح بالطلا ةبــــــس´ تناÀو لماÀ ماودب نولمع¬ )ةئملا wx 46( نا*ــــــسلا

ادــج ةــليلق ةــبـــــــــــــس´
ً

 نولمع¬ ال )ةــئاــملا wx 7( نأ نKح wx ،)ةــئاــملا wx 15( لــمع نع نوثحبي ال رـــــــــــــسالا دارفأ نم 

 امإ نا*ـــــــــــسلا ةيبلاغ نإف ،ماع ل*ـــــــــــش¢ .طقف ةئاملا wx 6 نيدعاقتملا ةبـــــــــــس´ تغلQو .لمع نع نوثحبي م§¦كلو

 .ةياغلل ةضفخنم ةلاطبلا ةبس´ �©تع� ثيح ،نوسردي وأ نولمع¬

 

16.3%

20.5%

12.6%

24.5%

4.6%

21.6%

 ةیوناثلا دعب (امولبد )12-10( يوناث )9-7( يدادعإ )6-1( يئادتبا ةسردم يأب قحتلی مل
 )ةعماج سیلو

 ( ةیعماج ةداھش
 ،ریتسجام ،سویرولاكب

  )ةاروتكد
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  ةيفيظولا ةلا�/ا :II-4 ل*شلا

 

 

 دارفأ لـــصحي ةرـــسألا دارفأل يرyـــشلا لخدلا بـــسح ةرـــسألل ي´ا*ـــسلا ع�زوتلل ة�وئملا ةبـــس�لا و� II-5 ل*ـــشلا

 £µع ةئاملا wx 25 لـصحي .ةئاملا wx 46 ةبـس�ب يرطق لا�ر 40000و 20000 نKب حوا��ي يرyـش لخد £µع ةرـسالا

ا�رyــــــــــش يرطق لا�ر 20000 نم لقأ
ً

 لا�ر فلأ 60 £�إ 40 نKب حوا��ي يرyــــــــــش بتار £µع ةئاملا wx 22 لــــــــــصح�و ،

ا�رyش ��كأ وأ يرطق لا�ر 60000 )ةئاملا wx 7( ةنيعلا نم ةليلق ةبس´ بسكت امنÆب .يرطق
ً

. 

  
 

 درفلل يرyشلا لخدلا :II-5 ل*شلا

 
يرطق لایر فلألا ةلمعب ةیقفألا میقلا :ةظحالم   

45.6%

1.7%

6.7%

14.8%

21.3%

6.1%

3.9%

 لماك ماودب فظوم

 يئزج ماودب فظوم

 لمع نع ثحبیو ،لمعی ال

  لمع نع ثحبی ال و،لمعی ال

 بلاط

 دعاقتم

 ىرخأ

24.8%

46.0%

22.3%

5.6%
1.3%

<20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 >
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  ن\بيجتسملا ةيفلخ صئاصخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اماع 49و 15 نKب ن�رامعأ حوا��تو جاوزلا نyل قبس ءاس´ عم تالباقملا جئاتن ةيلاتلا ماسقألا ضرع�
ً

 نكراشو 

wx لا ةيئاصقتسالا ةساردلا نم ي´اثلا ءز0/اÌ� ع تلوانتµ£ لئاسوو باجنإلاب ةقلعتملا لئاسملا ديدحتلا ھجو 

 رمع :لمش� Ëxو .تال�ؤملا ءاس�لل ةيسÆئرلا صئاصO/ا ميدقتب لوألا مسقلا أدبي .ةQوصO/او لم�/ا عنم

 بتارلا ،ةأرملل ةيفيظولا ةلا�/ا ،ميلعتلا ىوتسم ،ةيلا�/ا ةيعامتجالا ةلا�/ا ،جاوزلا اyل قبس �Ìلا ةأرملا

 wx ثانإلا ددع �xامجإ غلب .�xا�/ا جوزلا بتارو ،جوزلل ةيفيظولا ةلا�/ا ،جوزلا ميلع� ىوتسم ،ةأرملل �xا�/ا

 .594 جاوزلا نyل قبس ي�اوللا ءاس�لل �xامجإلا ددعلا ناÀو 1447 ةرسألا

 

 نم ءاس�لا ةيبلاغ تناK�. Àخألا داليملا موي wx رمعلا بسح ءاس�لا ع�زوتل ة�وئملا ةبس�لا III-1 ل*شلا ÛDوي

انس رغصألا ة�رمعلا تائفلا wx )ةئاملا wx 8( ءاس�لا نم �Kثكب لقأ ددع كان� .�©كأ وأ ةنس 25 رامعأ
ً

-15 نKب 

اماع 24-20و 19
ً

اماع 25 نس نم .
ً

اع�زوت ي´ايبلا مسرلا ضرع¬ ،قوف امف 
ً

ادحوم 
ً

 ة�وئم بس�ب ام دح £�إ 

اب�رقت ةلثامم
ً

 .ةيقبتملا ة�رمعلا تائفلا �©ع ءاس�لل 

  :ةيسÆئرلا جئاتنلا                

• 90 wx ل قبـــــــــــــس ي�اوللا ءاـــــــــــــس�لا نم ةئاملاyل جاوزلا نÌ� ب ن�رامعأ حوا��تKن� ةنـــــــــــــس 49و 15 ن 

ايلاح تاجو�tم
ً

 .تاقلطم ن§¦م طقف ةئاملا wx 6 امنÆب ، 

 .ميلعتلا نم ةلثامم تا�وتسم لاجرلاو ءاس�لا ىدل •

• 33 wx ب ةـ�وناـثلا ةـلحرملا نلمكأ ءاــــــــــــــس�لا نم ةـئاـملاÆ39 لــــــــــــــصح اـمن wx ع ن§¦م ةـئاـملاµ£ ـــــــــــــشyةداـ 

 .ةيعماج ةداyش £µع ٪38 لصح امنÆب ة�وناثلا ةلحرملا اولمكأ جاوزألا نم ٪35 .ةيعماج

 ال ةــئاــملا wx 31 اــمنÆب ،لــماــÀ ماودــب �xاــ�/ا تــقولا wx تاــجو�tملا ءاــــــــــــــس�لا نم ةــئاــملا wx 45 لــمع� •

 .لمع نع ن�حبي الو نلمع¬

 لا�ر 40000و 20000 نKب حوا��ي يرyــــــش بتار £µع نلــــــصحي تالماعلا ءاــــــس�لا فــــــصن نم ��كأ •

 .يرطق لا�ر 20000 نم لقأ £µع ثلثلا لصحي امنÆب ،يرطق

اــب�رقت مyفـــــــــــــصن بــــــــــــــسكي ،لــماــÀ ماودــب �xاــ�/ا تــقولا wx جاوزألا نم ةــئاــملا wx 80 لــمع¬ •
ً

 نKب اــم 

ابتار م§ùلث øíــــــــ÷اقت�و ،يرطق لا�ر 40000 £�إ 20000
ً

 لا�ر 60000و 40000 نKب حوا��ي اً�رyــــــــش 

 .يرطق
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 �xا�/ا ةأرملا رمع :III-1 ل*شلا

 
 

 ي�اوللا ءاس�لا نم ةئملا wx 90 نم برقي ام .تاجو�tملا ءاس�لل ةيلا�/ا ةيعامتجالا ةلا�/ا III-2 ل*شلا ضرع¬

 ةبس́و ،طقف ةئاملا wx 7 £�إ لصي ثيح ةياغلل ضفخنم قالطلا لدعمو .تاجو�tم نلزي ال جاوزلا نyل قبس

 لمارأ ن§¦م ةئملا wx 3 امنÆب .ةئاملا wx 2 نyجاوزأ نع تالصفنملا

. 

 جاوزلا نyل قبس ي�اوللا ءاس�لل ةيلا�/ا ةيعامتجالا ةلا�/ا :III-2 ل*شلا

 

 ةأرملا �©تع� ،ماع ل*ش¢ .ةساردلا هذyل تال�ؤملا ءاس�لا ھتزجنأ ��يلع� ىوتسم £µعأ III-3 ل*شلا ÛDوي

 ميلعتلا نلمكأ ةئاملا wx 33  .ديج ��لع ليصحت ىوتسم تاذ جاوزلا اyل قبس نم وأ ايلاح ةجو�tملا ة�رطقلا

 مل امنÆب يæادتبالا ميلعتلا نلمكي مل طقف ةئاملا wx 8 .ةيعماج ةداyش £µع ةئاملا wx 39 لصح امنÆب ،يوناثلا

 .ميلع� يأ £µع ن§¦م ةئاملا wx 3 لصحي

0.5%

7.9%

16.2%

18.6%
20.6%

19.1%
17.1%

15 to 19 20 to 24 25 to 29 30 to 34 35 to 39 40 to 44 45 to 49

87.9%

3.0% 7.1%
1.9%

 ةلصفنم ةقلطم ةلمرأ ةجوزتم
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  ءاس�لل ��يلعتلا ىوتسملا :III-3 ل*شلا

 

 ءاس�لا فصن نأ 3 ل*شلا wx ىرن ،ة�رطقلا ةأرملل ��لعلا ليصحتلا نم ام دح £�إ ةيلاعلا تا�وتسملا £µع ءانب

 عمو .لمع نع ن�حبي الو نلمع¬ ال ن§Þإ )ةئاملا wx 31( ءاس�لا ثلث دافأ .لماÀ ماودب نلمع¬ )ةئاملا wx 45( اب�رقت

 .تابلاط ن§¦م ةئاملا wx 5 امأ ،لمع نع ن�حبي ن§¦كلو نلمع¬ ال ةئاملا wx 13 كان� ،كلذ

 

 ءاس�لل ةيفيظولا ةلا�/ا :III-4 ل*شلا

 
 نع )ةئملا wx 47 ةيلامجالا ةبس�لا( يæزج ماودQو لماÀ ماودب لمع wx ايلاح نلمع¬ ي�اوللا ءاس�لا لاؤس مت

 53( ءاس�لا فصن نم ��كأ نأ ت�Ûوأ تاباجتسالا ،III-5 ل*شلا wx نKبم و� امك .�xا�/ا يرyشلا لخدلا

 عÝر نم ��كأ لصحتو .يرطق لا�ر 40000 نم لقأ £�إ 20000 نKب ام حوا��ي يرyش بتار £µع نلصحي )ةئاملاب

2.8%

8.3%
11.1%

33.2%

5.8%

38.7%

 ةیوناثلا دعب (مولبد )12-10( يوناث )9-7( يدادعإ )6-1( يئادتبا ةسردم يأب قحتلت مل
 )ةعماج سیلو

 ( ةیعماج ةداھش
 ،ریتسجام ،سویرولاكب

  )ةاروتكد

45.5%

1.2%

12.8%

30.8%

4.9%

2.4%

2.4%

 لماك ماودب ةفظوم

 يئزج ماودب ةفظوم

 لمع نع ثحبت ،ةفظوم ریغ

  لمع نع ثحبت ال ،ةفظوم ریغ

  ةبلاط

 ةدعقاتم

 ىرخأ
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ا�رyش يرطق لا�ر 20000 نم لقأ £µع )ةئاملاب 29( ءاس�لا
ً

 نم لقأ £�إ 40000 ةئاملا wx 16 بسكت امنÆب ،

 وأ يرطق لا�ر 60000 هردق يرyش بتار £µع )8.1( ءاس�لا نم ةليلق ةبس´ لصحي امك .يرطق لا�ر 60000

 .��كأ

 

 ءاس�لل يرyشلا لخدلا :III-5 ل*شلا

 
يرطق لایر فلألاب يھ ةیقفألا میقلا :ةظحالم  

 

 ءاس�لا ةيبلاغ نإف ،III-6 ل*شلا wx نKبم و� امك .ك�رشلا ھلمكأ ��يلع� ىوتسم £µعأ نع ءاس�لا تلئس امك

 ةئاملا wx 35 لمكأ ،ديدحتلا ھجو £µع .úxما0/ا وأ يوناثلا ميلعتلا اولمكأ م§Þأ ثيح نKملعتم جاوزأ ن§ßدل

 نإ ءاس�لا نم طقف ةئاملا wx 3 دافأو .ةيعماج ةداyش £µع ةئاملا wx 38 لصح امنÆب ة�وناثلا ةلحرملا م§¦م

 ة§Îاشûم تا�وتسم ن�Kرطقلا لاجرلاو ءاس�لا ىدل ،ماع ل*شÝو .ةسردملاب قاحتلالا مyل قبس¬ مل نyجاوزأ

 .��لعلا ليصحتلا نم

  جوزلل ��يلعتلا ىوتسملا :III-6 ل*شلا

 

28.7%

53.1%

16.4%

1.8%

<20 20 - 40 40 - 60 60 >

3.1%
8.0% 9.9%

35.0%

5.5%

38.5%

 ةیوناثلا دعب (امولبد )12-10( يوناث )9-7( يدادعإ )6-1( يئادتبا ةسردم يأب قحتلی مل
 )ةعماج سیلو

 ( ةیعماج ةداھش
 ،ریتسجام ،سویرولاكب

  )ةاروتكد
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 .لماÀ ماودب ءاس�لا جاوزأ نم ةئاملا wx 80 لمع¬ .جاوزألل ةيفيظولا ةلا�/ا نع تامولعم III-7 ل*شلا مدقي

 نع نولطاع نyجاوزأ )ةئاملا wx 4 نم لقأ( ءاس�لا نم ةياغلل ةليüض ةبس́و ،نيدعاقتم م§¦م ةئاملا wx 7 امنÆب

 لاطبلا لدعم نم لقأ و�و ةئاملا wx 1 )لمع نع نوثحبي نم( ةبس�ب لقأ لاجرلا ىدل ةلاطبلا لدعم .لمعلا

 ن�حبي الو نلمع¬ ال ي�اوللا ءاس�لل ة�وئملا ةبس�لا نإف عقوتم و� امكو .ةئاملا wx 13 غلبي يذلاو ءاس�لا دنع

 .�xاوتلا £µع ةئاملا wx 5.2و ةئاملا wx 31 ،لاجرلا نم �Kثكب £µعأ لمع نع

 
 جوزلل ةيفيظولا ةلا�/ا :III-7 ل*شلا

 
 

 

ايلاح نولمع¬ نيذلا نyجاوزأل يرyشلا لخدلا نع ءاس�لا لاؤس مت امك
ً

 wx زج ماودب لمعæماودب وأ ي Àلما. 

 £�إ 20000 نKب ام حوا��ي ءاس�لا نم فصنلا ةبارقل جاوزألل يرyشلا لخدلا ناف ،III-8 ل*شلا £�إ انرظن اذإ

 لقأ £�إ 40000 نم ة�رyشلا م§ýتاور نوضاقتي )ةئاملا wx 29( مyعÝر نم ��كأو ،يرطق لا�ر 40000 نم لقأ

 ل*ش¢ .��كأ وأ يرطق لا�ر µ£ 60000ع نلصحي جاوزأ ن§ßدل ءاس�لا نم ةئاملا wx 8 .يرطق لا�ر 60000 نم

 40000 نم ��كأ نوبسكي لاجرلا نم ةئاملا wx 37 نأ ثيح ،م§ºاجوزب ةنراقم �Kثكب ��كأ لاجرلا بسكي ،ماع

ا�رyش يرطق لا�ر
ً

 .اذ� لخدلا قاطن wx ءاس�لا نم طقف ةئاملا wx 18 عم ةنراقملاب ،

  جوزلل يرyشلا لخدلا :III-8 ل*شلا

 
يرطق لایر فلألا ةلمعب ةیقفألا میقلا :ةظحالم   

79.7%

3.4%

0.9%

2.5%

0.4%

7.5%

5.7%

 لماك ماودب فظوم

 يئزج ماودب فظوم

 لمع نع ثحبی ،لمعی ال

 لمع نع ثحبی ال ،لمعی ال

 بلاط

 دعاقتم

 ىرخأ

15.1%

48.0%

28.6%

8.3%

<20 20 - 40 40 - 60 60 >
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 ة_وص^@ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� .رطق wx ةQوصO/ا طامنأ مسقلا اذ� ÛDوي
ُ

 ةQوصO/ا تالدعم لمش� ةQوصÏOل ةفلتخم تاسايق مدختس

 نودلوي نيذلا لافطألا ددع طسوتم ،ةدد�¼ا ةيفلO/ا صئاصخ بسح ةQوصO/ا �Kغ�و ،ةيلا�/ا

اقفو ةدالو لوأ دنع رمعلا طسوتمو ،نوشÆع�و
ً

 مييقت wx ةديفم تامولعملا هذ� .ةيفارغوميدلا ةيفلÏOل 

 باجنالا خ�رات مسق نم �Kبادتلا هذ§Î ةصاO/ا تانايبلا ذخأ مت .رطق wx ةيلبقتسملاو ةيلا�/ا ةQوصO/ا طامنأ

wx تسالاëليصافت عمج مت ثيح ناي Àنع تامولعم عم ةأرملل اوتام نيذلا وأ ءايحألا لافطألا عيمج نع ةلما 

 .�xا�/ا لم�/ا

 نع �Kبعتلل تارشؤملا نم ددع مادختسا متي .رطق wx ةيلا�/ا ةQوصO/ا تالدعم IV-1 لود0/ا ضرع¬

 ماعلا ةQوصO/ا لدعم ،µxكلا ةQوصO/ا لدعم ،رمعلاب ةصاخ تالدعم Ëxو .ةيلا�/ا ةQوصO/ا تالدعم

اقفو ةأرما 1000 ل*ل ءايحألا ديلاوملا ددع £�إ ةدد�¼ا رمعلا تالدعم �Kش� .ماO/ا ديلاوملا لدعمو
ً

 تائفل 

 لافطألا ددع طسوتم يأ ،�xامجإلا ةQوصO/ا لدعم ھنأ £µع µxكلا ةQوصO/ا لدعم فّرعُ¬ .ةددحم ة�رمع

اماع 49و 15 نKب حوا��ت نس wx شÆع� تناÀ اذإ ةأرملا م§ýجنûس نيذلا
ً

 بسح ةددحم تالدعمب ا§Îاجنإ ءانثأ 

 wx ةنس 49-15 باجنإلا نس wx ةأرما 1000 ل*ل ديلاوملل يونسلا ددعلا و� ماعلا ةQوصO/ا لدعم .رمعلا

 1000 ل*ل نا*سلا ددع wx ديلاوملل يونسلا ددعلا ماO/ا ديلاوملا لدعم لثمي .نا*سلا نم نKعم ددع

  :ةيسÆئرلا جئاتنلا              

 .ةأرما ل*ل ةدالو 3.2 و� CDملل ةقباسلا ثالثلا تاونسلل �xامجإلا ةQوصO/ا لدعم •

 .ةأرما 1000 ل*ل ةدالو 169 لدعمب ةنس 29-25 ة�رمعلا ةئفلا wx ءاس�لا ىدل £µعأ ةQوصO/ا دع� •

 .39-35 ة�رمعلا ةئفلا wx ةأرما 1000 ل*ل ةدالو 104 £�إ ةQوصO/ا ضفخنت امنÆب

 1000 ل*ل ةدالو 30 و� ماO/ا ديلاوملا لدعمو ةأرما 1000 ل*ل ةدالو 99 و� ماعلا ةQوصO/ا لدعم •

ìOص. 

 .(3.7) تالماعلا �Kغ ءاس�لا باجنإ ةبس´ نم لقأ ةبس�لا هذ�و لفط 2.8 تالماعلا ءاس�لا بجنت •

 .4.0 و� 49و 40 نKب ن�رامعأ حوا��ت ي�اوللا ءاس�لل ديلاوملا ددع طسوتم •

 .ةاي�/ا ديق £µع نولازي ال لفط 2.9 م§¦م ،لفط 3.1 و� ة�رطقلا ةأرملا ىدل تادالولا ددع طسوتم •

 .ماع 22 و� ةدالو لوأ دنع ة�رطقلا ةأرملا رمع طسوتم •
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ìOبادتلا عيمج باسح مت .صK� ذملاÀملا" عابتاب هالعأ ةروCD صلاو ي´ا*سلاÓx “DHS عوµ£ تاونسلا ىدم 

 .تاريدقتلا ثدحأ ميدقت لجأ نم CDملل ةقباسلا ثالثلا

اماع 29-25 نم ة�رمعلا ةئفلا µ£ wxعأ ةQوصO/ا دع� ،IV-1 لود0/ا ÛD wxوم و� امك
ً

 169 تغلب ثيح ،

 تقولا wx .39-35 ة�رمعلا ةئفلا wx ةأرما 1000 ل*ل ةدالو 104 £�إ ةQوصO/ا ضفخنت .ةأرما 1000 ل*ل ةدالو

 تالدعملا ترمتسا اذإ ھنأ �ÿع¬ اذ�و .ةأرما ل*ل ةدالو 3.2 رطق �x wxامجإلا ةQوصO/ا لدعم غلبي ،�xا�/ا

ايلاح ةدوصرملا
ً

 نأ ظحالملا نمو .ةلما*لا ا§Îاجنإ تاونس لالخ لفط 2.3 بجنûس ة�رطقلا ةأرملا نإف ،ةتباث 

 متت .1.4 و�و ،ة�رطقلا ةأرملل لافطألا نم ھب بوغرملا �xاثملا ددعلا طسوتم نم لقأ عقاولا wx و� مقرلا اذ�

 .�xاتلا مسقلا wx ليصفتلا نم د�زمب ةيلاثملا ةرسألا مà0 تاليضفت ةشقانم

اضيأ IV-1 لود0/ا رفوي
ً

 و� ماعلا ةQوصO/ا لدعم .ماO/ا ديلاوملا لدعمو ماعلا ةQوصO/ا لدعم نع تانايب 

اماع 44و 15 نKب ن�رامعأ حوا��ت ةأرما فلأ ل*ل ةدالو 99
ً

 نو*يس ،ة�رطق ةأرما 1000 ل*ل ھنأ �ÿع¬ اذ� .

 �xاوح wx لثمتي اذ�و .نا*سلا نم فلأ ل*ل ةدالو 7.29 و� ماO/ا ديلاوملا لدعم .دولوم لفط �x 99اوح كان�

الفط 30
ً

ادولوم 
ً

 .رطق wx صìO 1000 ل*ل 

 

  ةيلا�/ا ةQوصO/ا تالدعم :IV-1 لود0/ا

 )ماO/ا ديلاوملا لدعمو ،ماعلا ةQوصO/ا لدعمو ،µxكلا ةQوصO/ا لدعمو ،رمعلا بسح ةQوصO/ا تالدعم(

 ة�رمعلا ةئفلا ةQوصO/ا لدعم

20 15-19 

146 20-24 

169 25-29 

137 30-34 

104 35-39 

44 40-44 

21 45-49 

 �x  (49-15)امجإلا ةQوصO/ا لدعم 3.2

 (15-49)  ماعلا ةQوصO/ا لدعم 99

 ماO/ا ديلاوملا لدعم 29.7

 .ةأرما 1000 ل*ل رمعلا بسح ةدد�¼ا ةQوصO/ا تالدعم .CDملا قبس� �Ìلا تاونس 3 ةدمل Ëx ةQوصO/ا تالدعم :ةظحالم*

 .عاطتقالا بëس¢ ء�ø!لا ضع¢ ةزاحنم نو*ت دق 49-45 ة�رمعلا ةئفلا تالدعم

 ةأرما ل*ل �©عم µxكلا ةQوصO/ا لدعم :�xامجإلا ةQوصO/ا لدعم

 اماع 49 و 15 نKب ن�رامعأ حوا��ت ةأرما 1000 ل*ل ماعلا ةQوصO/ا لدعم نع �©ع¬ :ماعلا ةQوصO/ا لدعم

ا�©عم ماO/ا ديلاوملا لدعم
ً

 ةمس´ 1000 ل*ل ھنع 
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 تالماعلا ءاس�لا بجنت .ةيفارغوميدلا صئاصO/ا بسح ةQوصO/ا تالدعم wx نيابتلا IV-2 لود0/ا ÛDوي

 تا�وتسم فالتخاب ةQوصO/ا تالدعم فلتخت ،لثملاQو .)3.7%( تالماعلا �Kغ ءاس�لا نم لقأ لافطأ )%2.8(

 نم )3.2( لقأ ةعما0/ا وأ مولبدلا ةجرد £µع تالصا�/ا ءاس�لا ىدل ةQوصO/ا لدعم نو*ي ثيحب ،ميلعتلا

 ةQوصO/ا لدعم نإف ،ةرسألا لخدب قلعتي اميف .)4.8( ةيدادعإلا وأ ةيئادتبالا ةلحرملا نلمكأ يæاللا ءاس�لا

 لفط 2.2£�إ يرطق لا�ر 30000 نع اyلخد لقي �Ìلا تالئاعلل لفط 4.6 نم ةتباث ة�Kتوب ضفخني �xامجإلا

 .��كأ وأ يرطق لا�ر 60000 يرyشلا اyلخد �xامجإ غلبي �Ìلا تالئاعلل

 

اضيأ IV-2 لود0/ا ÛDوي
ً

ايلاح تاجو�tملا ءاس�لل ة�وئملا ةبس�لا 
ً

اماع 49 £�إ 15 نس نم( 
ً

 نك ي�اوللا )

 يأ نم مغرلا £µع ،�xا�/ا ةQوصO/ا لدعمل رشؤمك مدختس¬ رخآ سايقم اذ� .ةلباقملا تقو لالخ لماوح

 wx لم�/ا تالاح نع غالبإلا مدع راتخت وأ ةيارد £µع ةأرملا نو*ت ال امدنع ثدحي دق أطخ ثود�/ لامتحا

اددع نأ لود0/ا ÛDوي .£�وألا رyشأ ةثالثلا
ً

 تقو لالخ لماوح نك )ةئاملاب 13( تالماعلا ءاس�لا نم �©كأ 

ةنراقم ،ةلباقملا ءارجإ
ً

 ي�اوللا ءاس�لا نم ةئاملا wx 7 تناÀ .)ةئاملاب 9( تالماعلا �Kغ لماو�/ا ءاس�لا ددع¢ 

 نلمكأ يæاللا ءاس�لا نم ةئاملا wx 9 £�إ �x 8اوح تناÀ نKح wx ،لماوح ةيدادعإلا وأ ةيئادتبالا ةلحرملا نلمكأ

 ةرسألا لخد ةئف wx لماو�/ا ءاس�لا ةبس´ تناÀ .لماوح úxما0/ا ىوتسملا وأ مولبدلا وأ يوناثلا ميلعتلا

 اyلخد لقي �Ìلا رسألا wx لماو�/ا ءاس�لل ة�وئملا ةبس�لا نم �Kثكب £µعأ ��كأ وأ لا�ر 60000 ا�ددع غلابلا

 .يرطق لا�ر 60000 نع

 

ا�Kخأ
ً

 ديفم باس�/ا اذ� .49-40 نس نم ءاس�لل نودلوي نيذلا لافطألا ددع طسوتم IV-2 لود0/ا مدقي ،

wx فyا م/OوصQذخأي ھنأل ةيمكا��لا ة wx ا طامنأ رابتعالا/OوصQنم نب��قي ي�اوللا ءاس�لا ىدل ة Þ§ة��ف ةيا 

 ،ةنيعم ةينا*س ةعومجم wx تقولا رورم عم ةرقتسم ةQوصO/ا تالدعم تيقب اذإ ھنأ �ÿع¬ اذ�و .ةQوصO/ا

اماع 49و 40 نKب ن�رامعأ حوا��ت ي�اوللا ءاس�لل نودلوي نيذلا لافطألا ددع طسوتم نإف
ً

ا§Îاشم نو*يس 
ً

 

 ددع طسوتمو �xامجإلا ةQوصO/ا لدعم ةنراقم لالخ نم ،�xاتلاQو .نا*سلا ءالؤyل �xامجإلا ةQوصO/ا لدعمل

اماع 49و 40 نKب ن�رامعأ حوا��ت يæاللا تا�رطقلا ءاس�لل ةبس�لاب( نودلوي نيذلا لافطألا
ً

 ىرن نأ اننكمي ،)

 .رطق wx ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا ىدم £µع ةQوصO/ا تا�وتسم K� wxغتلا هاجتاو ةجرد

 

 نم ام دح £�إ £µعأ نودلوي نيذلا لافطألا ددع طسوتم تا�وتسم نأ ظحالن ،ماع ل*ش¢ لود0/ا £�إ رظنلاب

 �xامجإلا ةQوصO/ا لدعم �Kش¬ .ةفلتO¼ا ةيفارغوميدلا صئاصO/ا مظعم �©ع �xامجإلا ةQوصO/ا لدعم

الافطأ ن©جني ءاس�لا .رمتسم ضافخنا wx ةQوصO/ا تالدعم نأ £�إ ام دح £�إ ضفخنملا
ً

 ھيلع اوناÀ امم لقأ 

 ��كألا و� µxكلا ةQوصO/ا لدعمو نودلوي نيذلا لافطألا ددع طسوتم wx قرفلا .ةقباس ةليلق دوقع لبق

الوأ .ءاس�لا نم تائف ثالث دنع احوضو
ً

 لفط 8.2 اyل �xا�/ا �xامجإلا ةQوصO/ا لدعم غلبي �Ìلا ةلماعلا ةأرملا ،

 .ةأرما ل*ل لفط 7.3 غلابلا نودلوي نيذلا لافطألا ددع طسوتم تا�وتسم سايق نم �Kثكب لقأ ةأرما ل*ل
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ايناث
ً

 لافطألا ددع طسوتمو �x 7.2امجإلا ةQوصO/ا لدعم غلب ثيح يوناثلا ميلعتلا نلمكأ ي�اوللا ءاس�لا ،

اثلاث .6.4 نودلوي نيذلا
ً

 ددع طسوتم غلبي ي�اللا ��كأ وأ يرطق لا�ر �x 60،000اعلا لخدلا تاوذ ءاس�لا ،

 ددع تا�وتسم �xامجإ .لفط �x 2.2ا�/ا �xامجإلا ةQوصO/ا لدعم غلبي امنÆب لفط9.3 نودلوي نيذلا لافطألا

 غلابلا �xامجإلا ةQوصO/ا لدعم نم لقأ ةدالو 8.0 يأ ،0.4 و� 49-40 نس نم ءاس�لل نودلوي نيذلا لافطألا

 .ةدالو 2.3

 

 ةيفارغوميدلا صئاصO/ا بسح ةQوصO/ا :IV-2 لود0/ا

 لدعم

 ةQوصO/ا

 µxكلا

 ءاس�لا ةبس´

ايلاح لماو�/ا
ً

 نKب 

ماع 49 و 15  

 لافطألا ددع طسوتم

 نس wx ءاس�لل نيدولوملا

40-49 

 ةيفارغوميدلا صئاصO/ا

 ةيفيظولا ةلا5@ا   

 لمع� 3.7 8.1 2.8

 لمع� ال 4.0 6.1 3.7

 efيلعتلا ىوتسملا   

  ةسردمب قحتلت مل 3.6 0.0 تاظحالم ال

 يدادعإ 4.6 1.6 4.8

 يوناث 4.2 5.9 2.7

 úxماج \ مولبد 3.4 6.0 3.2

 ةرسألا لخد   

 يرطق لا�ر 30000نم لقأ 4.0 1.8 4.6

 يرطق لا�ر30000-60000 3.7 4.6 3.6

 ��كأ وأ يرطق لا�ر 60000 3.9 7.0 2.2

 عومجملا 4.0 13.6 3.2
 

 49-40 نس wx ءاس�لل لافطألا ديلاوم ددع طسوتم

 

ايلاح تاجو�tملاو جاوزلا نyل قبس ي�اوللا ءاس�لا ع�زوتل ة�وئملا ةبس�لا IV-3 لود0/ا ضرع¬
ً

 تائفلا �©ع 

 £µع ةماع ةرظن لود0/ا مدقي .ةاي�/ا ديق £µع اولازامو اودلو نيذلا لافطألا ددع �xامجإ بسح ة�رمعلا

 ةبس�لا كلذكو ،باجنالا £µع ةردقلا مدع ديدحت wx ديفم و�و ة�رمعلا تائفلا �©ع ةرسألا مK� wx à0غتلا

 .ةاي�/ا ديق £µع اولازي ال نيذلا لافطألل ة�وئملا
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 نم ،رمعلا مدقت عم ة�رطقلا ةأرملا م§ýجنت نيذلا لافطألا ددع ةدا�ز نKب ةيدرط ةقالع دجوت ،عقوتم و� امك

 .ةنس 49-45 نس نKب ءاس�لل لفط �x 2.4اوح £�إ ةنس 24 £�إ 20 رمع نم ءاس�لل دحاو لفط �xاوح

 wx ع نولازي ال لفط 9.2 م§¦م ،لفط 1.3 ة�رطقلا ةأرملا بجنت ،طسوتملاµ£ دقفت نأ لامتحا د�زي .ةاي�/ا ديق 

 اودلوي نيذلا لافطألا ددع طسوتم نKب �©كألا قرفلا نم ÛDوم و� امك ،نسلا wx اyمدقت عم اyلفط ةأرملا

اضيأ لود0/ا ÛDوي .ةئفلا 49-45 نس wx ءاس�لل )7.3( ءايحألا لافطألا ددع طسوتمو ،)2.4(
ً

 ءاس�لا ددع نأ 

 حوا��ت ي�اوللا ،تاجو�tملا ءاس�لا نم ةئاملا wx 43 .رغصألا رمعلا ةئف نKب £µعأ لافطأ ن§ßدل سÆل ي�اوللا

 ن�رامعأ حوا��ت ي�اوللا ءاس�لا نم طقف ةئاملا wx 6 نأ نKح wx ،لافطأ ن§ßدل سÆل ةنس 24و 20 نKب ن�رامعأ

ادبأ ن©جني مل ةنس 49و 45 نKب
ً

. 

 م§¦م ءايحالاو نيدولوملا لافطألا ددع :IV-3 لود0/ا

 نيدولوملا لافطألا ددع 
 عوم0¼ا

 ددع

 ءاس�لا

 ددع طسوتم
 لافطألا
 نیدولوملا

 طسوتم
 ددع

 لافطألا
 ءایحألا

 +6 5 4 3 2 1 0 رمعلا

 جاوزلا نoل قبس يlاوللا ءاسjلا

15-19 65.5 34.5 0 0 0 0 0 100 3 0.333 0.333 

20-24 42.6 28.6 18 10.8 0 0 0 100 45 1.044 0.978 

25-29 13.8 27.1 29.6 25.1 2.2 2.2 0 100 93 1.828 1.806 

30-34 10.9 8.4 24.2 27.8 19.2 2.7 6.8 100 108 2.796 2.704 

35-39 11.8 5.1 9.3 19.1 25.6 15.2 13.7 100 119 3.723 3.420 

40-44 3.8 6.3 15.7 21.3 21.2 12.3 19.4 100 109 3.982 3.651 

45-49 6.1 8.3 10.4 18.2 18.2 13.2 25.7 100 98 4.255 3.765 

 2.904 3.185 575 100 12.2 8.6 16.4 21.2 17.4 12.1 12.2 عوم0¼ا

ايلاح تاجوrsملا ءاسjلا
ً

 

15-19 65.5 34.5 0 0 0 0 0 100 3 0.333 0.333 

20-24 45.5 24.7 17.7 12.1 0 0 0 100 40 1.050 0.975 

25-29 9.6 25.7 33.6 26 2.5 2.5 0 100 82 1.939 1.927 

30-34 10.2 6.1 22.7 31 21.5 0.9 7.6 100 97 2.887 2.794 

35-39 10.3 3.8 6.6 20.4 26.6 17 15.3 100 107 3.916 3.607 

40-44 3.3 3.1 12.7 22.7 22.4 14.3 21.4 100 94 4.245 3.872 

45-49 3.5 6 8.4 17.7 21.3 15.4 27.8 100 84 4.560 4.036 

 3.068 3.316 507 100 13.2 9.4 17.8 22.5 16.3 9.9 10.9 عوم0¼ا
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اقفو 49-25 نس wx تاجو�tملا ءاس�لل ةدالو لوأ دنع رمعلا طسوتم IV-4 لود0/ا ÛDوي
ً

 صئاصÏOل 

الماع باجنإلا ھيف أدبي يذلا رمعلا �©تع¬ .ةفلتO¼ا ةيفارغوميدلا
ً

اددحم 
ً

اما� 
ً

 .ةيل*لا ةQوصO/ا تا�وتسمل 

 طمن دجوي ال ،لود0/ا £�إ رظنلاب .ةQوصO/ا wx ضافخنا £�إ يدؤي نأ نكمي لوألا لفطلا باجنإ K� wxخأتلا

 رمعلا نم تانÆثالثلا wx ءاس�لا نأ طقف دجن .ة�رمعلا ةئفلا بسح £�وألا ةدالولا دنع يطسولا رمعلل ÛDاو

اماع 23 نم ليلقب �©كأ نس wx نyل لفط لوأ ن©جني
ً

 لوأ ن©جنأ ي�اوللا 49-40و 29 £�إ 25 نم ءاس�لا لباقم ،

اماع 22 رمع wx نyل لفط
ً

 £�وألا ن§ºدالو تالماعلا ءاس�لا تبجنأ ،عقوتم و� امك ،ةيفيظولا ةلا�/ا ثيح نم .

wx غ ءاس�لا نع ليلقب �©كأ 23 نسK� اللا تالماعلاæلفط ن©جنأ يyلوألا ن wx تا�وتسم رثؤت امك .22 نس 

 ةنس 20 نم ،ميلعتلا عم £�وألا ةدالولا دنع طسوتملا رمعلا د�زي ثيح ،£�وألا ةدالولا دنع رمعلا £µع ميلعتلا

 لخدل سÆل ،كلذ عمو .ةعما0/ا / مولبدلا ىوتسم wx ءاس�لل 23 £�إ ةيدادعإلا / ةيئادتبالا ةلحرملا wx ءاس�لل

 22 £�وألا ةدالولا دنع �xامجإلا رمعلا طسوتم ناÀ .£�وألا ةدالولا دنع رمعلا طسوتم £µع ÛDاو �Kثأت ةرسألا

اماع
ً

. 

  ءاس�لل £�وألا ةدالولا دنع رمعلا طسوتم :IV-4 لود0/ا
 ةيفارغوميدلا صئاصO/ا £�وألا ةدالولا دنع رمعلا طسوتم

  ة(رمعلا ةئفلا 

22    25-29      

23    30-34 

23    35-39 

22    40-44 

22    45-49 
 ةيفيظولا ةلا5@ا 

 لمع� 23

 لمع� ال 22

 efيلعتلا ىوتسملا 

 ةسردمب قحتلت مل 23

 يدادعا \ يæادتبا 20

 يوناث 22

 úxماج\ مولبد 23

 ةرسألا لخد 

 يرطق لا�ر 30000نم لقأ 21

 يرطق لا�ر 60000 £�ا 30000 23

 ��كأ وأ يرطق لا�ر 60000 22

 عوم0¼ا 22
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  باجنالا تاليضفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باجنالا wx ةيلبقتسملا اyططخ ثيح نم ةجو�tملا ة�رطقلا ةأرملل باجنالا تاليضفت مسقلا اذ� شقاني

 ةأرملل باجنالا تاليضفت نKب ةقالعلا ليلحت متي امك .م§Îاجنإب بغرت يذلا لافطألل �xاثملا ددعلاو

 ضرع مت�و .ةرسألا لخدو لمعلا ةلاحو ميلعتلا ىوتسم لثم ةيسÆئرلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا صئاصO/او

ا�Kخأو ،ةرسالا مµ£ à0ع نyجاوزاو ءاس�لا قافتا تاليلحت
ً

 س�ج ليضفتب ةقلعتملا جئاتنلا ضرع متي ،

 .لفطلا

ايلاح تاجو�tملا تا�رطقلا ءاس�لا لاؤس مت ،ةيلبقتسملا باجنالا تاليضفت مyف لجأ نم
ً

 ن©غري نك اذإ امع 

wx م £�%و لافطألا نم د�زملا باجنإÌí اتلا لفطلا باجنإ لبق راظتنالا نودوي�x. ويÛD ل*شلا V-1 ةيبلاغ نأ 

 لفط باجنإ wx ن©غري ةئاملا wx 29 ،ءاس�لا ءالؤ� نKب نم .رخآ لفط باجنإ wx ن©غري )ةئاملا wx 60( ءاس�لا

 ،ةئاملا wx 29 ،ءاس�لا x&اب مظعم ناÀو .��كأ وأ نKماع ةدمل �Kخأتلا نلضفي ةئاملا wx 31و نKماع نم لقأ wx رخآ

 مyططخ دع¢ نررقي مل ن§Þأ ءاس�لا نم طقف ةئاملا 5.1wx دافأ ثيح .لافطألا نم د�زملا باجنإ wx ن©غري ال

 .باجنإلاب ةقلعتملا

  :ةيسÆئرلا جئاتنلا         

ايلاح تاجو�tم ءاس´10 لÀ نم 6 •
ً

 wx ن©غري ن§¦م ةئملا wx 31و ،رخآ لفط باجنإ wx ن©غري 

 .��كأ وأ نKماع ةدمل لم�/ا �Kخأت

 بغرت ال امنÆب ،رخآ لفط باجنإ wx ءايحأ لافطأ 5 لعفلاب ن§ßدل ءاس´ 10 لÀ نم 4 بغرت •

 .نKلبقملا نKماعلا لالخ رخآ لفط باجنإ wx ��كأ وأ لافطأ ةتس ا§ßدل ةأرما يأ

 ةQوصO/ا لدعم نم £µعأ لدعملا اذ� .1.4 و� تاجو�tملا ءاس�لل �xاثملا لافطألا ددع طسوتم •

 .ةأرما ل*ل ةدالو 2.3 و�و �xا�/ا �xامجإلا

 .م§êف بوغرملا لافطألل �xاثملا ددعلا £µع ليüض �Kثأت اyل ةأرملل ةيفيظولا ةلا�/ا •

 ةئاملا wx 36 تركذ امنÆب ،بسانملا ةرسألا مµ£ à0ع مyعم ءاس�لا فصن نم ��كأ جاوزا قفتي •

 .لافطألا نم د�زملا باجنإ wx ن©غري نyجاوزأ نأ

  ءاس´ 10 لÀ نم 7 ددع £�ا ةبس�لاب مyم لفطلا س�ج �©تع¬ ال •
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ايلاح تاجو�tملا ءاس�لا نKب لافطألا نم د�زملا wx ةبغرلا :V-1 ل*شلا
ً

 

 
 

 

wx لود0/ا V-1، امجإ عم ةأرملل ةيلبقتسملا باجنالا ططخ ةنراقم متت�x نيدوجوملا ءايحألا لافطألا ددع 

ايلاح
ً

 باجنإ wx ةبغرلا تضفخنا املÀ ،ءايحألا لافطألا ددع عفترا املÀ ھنأ ÛDاولا نم ،لود0/ا £�إ رظنلاب .

 لÀ نم 4 نأ نKح wx ،رخا لفط باجنإ £�ا ءايحا نالفط ن§ßدل ءاس´ 10 لÀ نم 8 ططخي .لافطألا نم د�زملا

 �Kبك ل*ش¢ لافطألا ددع ةدا�ز wx ةبغرلا ضفخنت .رخآ لفط باجنإ wx ن©غري ءايحأ لافطأ 5 ن§ßدل ءاس´ 10

 £�إ نوليمي تا�رطقلا ءاس�لا نأ �Kش¬ امم ،��كأ وأ لافطأ 6 لعفلاب ن§ßدل ي�آلا ءاس�لا £�إ ةبس�لاب طقف

اب�رق رخآ لفط باجنإل ططخت ��كأ وأ لافطأ 6 ا§ßدل ةأرما دجوت ال .ة�Kبك رسأ دوجو ليضفت
ً

 ظحالي امك ،

اضيأ
ً

 .ةئاملا Ëx 15 wx ميقعتلا ةيلمعل نعضخو ��كأ وأ لافطأ 6 ن§ßدل ي�اوللا ءاس�لا ةبس´ نأ 

 ةبغر ن§ßدل نا دحاو لفط ن§ßدل ي�اوللا ءاس�لا ت�يب ،لافطألا نKب ءاس�لا ا�رظت�ي �Ìلا ةدملاب قلعتي اميف

 ليضفت .نKماع نم لقأ �x wxاتلا لفطلا باجنإ ن§¦م ةئاملا wx 59 لضفي ثيح ،ةيلاتلا ةدالولا ليجأت wx ةليüض

 .��كأ وأ لافطأ 3 ن§ßدل ي�آلا ءاس�لا نKب £µعأ لقألا £µع نKماع غلبت �Ìلا ةوجفلا يوذ لافطألا باجنإ ليجأت

 .ن§äلباقم تمت ةأرما 512 نKب نم لافطأ ةعÝرأ £�ا نالفط ءاس�لا ةيبلاغ ىدل دجوي ،ماع ل*ش¢

 

 

 

 

 

29%

31%
1.5%

29.1%

9.4%

ً ابیرق ً اقحال

 دیزم ال ددحم ریغ

  بجنت ال

 .رثكأ وأ نیماع ةدمل باجنالا ریخأت دوت ينعت  ً"اقحال" ةرابعو ،نیماع نوضغ يف باجنالا لیضفت ينعت ً"ابیرق" :ةظحالم
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 ءايحألا لافطألا ددع بسحب ةأرملل باجنالا تاليضفت : :V-1 لود0/ا

 لافطألا wx ةبغرلا ءايحألا لافطألا عومجم

  0 1 2 3 4 5 +6 عوم0¼ا

 1اب�رق 24.2 59.3 46.6 28.7 24.4 20.1 0 29

 2اقحال 47.6 23.6 31.3 40.4 32.7 22.1 16.2 31

 ددحم �Kغ 0 3.8 1.1 0.8 0.9 5.6 0 1.5

 ن�رخآ لافطأ د�رت ال 8.2 5.8 13.8 20 35.6 37.3 57.4 26.5

 ميقع� ةيلمع ترجأ 0 0 0 0.9 1.1 1.8 14.7 2.6

 باجنالا ا§¦كمي ال 20.1 7.4 7.2 9.1 5.3 13 11.7 9.4

 عوم0¼ا 100 100 100 100 100 100 100 100

 ددعلا 34 53 86 119 98 54 68 512
 نیماع نوضغ يف ةمداقلا ةدالولا يف بغرت 1
  رثكأ وأ نیماعل ةمداقلا ةدالولا لیجأت يف بغرت 2

 

 ددع بسح لافطألا نم د�زملا wx ن©غري ال ن§Þأ نركذ ي�اوللا ءاس�لل ة�وئملا ةبس�لاV-2 لود0/ا ضرع¬

 كان� دجوي ال ،لقأ وأ لافطأ 4 لا تاوذ ءاس�لل ةبس�لاب ،ماع ل*ش¢ .ةيفيظولا م§äلاحو ءايحألا لافطألا

 ن§ßدل ي�اوللا تالماعلا ءاس�لا نإف كلذ عمو ،لافطألا نم د�/ا wx م§äبغر £µع ةيفيظولا م§äلا�/ �Kبك �Kثأت

 نع رظنلا ضغ¢ ءاس�لا ةيبلاغ دوت .تالماعلا �Kغ ءاس�لا نم باجنإلا نم د�Ïل ةبغر ��كأ ن� لافطأ 5

 .��كأ وأ لافطأ 6 باجنإ دع¢ باجنإلا نم د�/ا ،ةيفيظولا ةلا�/ا

 

 باجنإلا نم د�/ا wx ةبغرلا :V-2 لود0/ا

 ةأرملل ةيفيظولا ةلا�/ا ءايحألا لافطألا ددع

6+ 5 4 3 2 1 0  

 لمع� ال 7.7 9.9 15.6 25.2 38 33.2 71.3

 لمع� 3.8 9.6 15.6 22.3 37.1 49 68.2

 

 هدوت يذلا �xاثملا لافطألا ددع رابتعالا نKع¢ ذخالاو باجنإلل ةيلبقتسملا ءاس�لا تاليضفت wx رظنلا دع¢

 ناÀ ولو ،لافطأ ھيف كيدل نكي مل يذلا تقولاب ةدوعلا تعطتسا ول " ،تاجو�tملا ءاس�لا لاؤس مت .ءاس�لا

 V-3 لود0/ا ضرع¬ ."؟م�ددع نو*يس مك ،كتايح wx م§Îاجنا نيد�رت نيذلا لافطألا ددع رايتخا كنا*مإب

ايلاح تاجو�tملا ءاس�لل ةبس�لاب لافطألل �xاثملا ددعلا ع�زوتل ة�وئملا ةبس�لا
ً

 لافطألا ددع �xامجإ ساسأ £µع 

اب�رقت ءاس�لا ثلث تلاق .ءايحألا
ً

 )30 wx اثملا لافطألا ددع نأ )ةئاملا�x ب ،��كأ وأ لافطأ 6 و�Æ21 نلضفي امن 
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wx 18 تركذو ،لافطأ 4 ةئاملا wx أ ةئاملاÞ§ن©غري ن wx اثملا ددعلا نإف ،ماع ل*ش¢ .لافطأ 5 باجنإ�x طسوتملا 

ايلاح تاجو�tملا ءاس�لل لافطألل
ً

 ءاس�لل ةبس�لاب 4.7و دحاو لفط ن§ßدل ي�اوللا ءاس�لل 2.4 قاطن نمض عقي 

 ضغ¢ ھنأ دجن ءايحألا لافطألا �xامجإ عم لافطألل �xاثملا ددعلا ةنراقم دنع .��كأ وأ لافطأ 6 ن§ßدل ي�اوللا

 ةئاملا wx 68 ،لاثملا ليëس £µع .لافطأ ةتس £�إ ةعÝرأ باجنإ ءاس�لا لضفت ،ءايحألا لافطألا ددع نع رظنلا

 ءاس�لا نم ةئاملا wx 70 ركذو ،��كأ وأ لافطأ 4 ن§ßدل نو*ي نأ نلضفي لافطأ 3 ن§ßدل ي�اوللا ءاس�لا نم

 .��كأ وأ لافطأ 5 و� �xاثملا ن�ددع نأ لافطأ 5 ن§ßدل ي�اوللا

 

 ءايحألا لافطألا ددع بسح لافطألل �xاثملا ددعلا :V-3 لود0/ا

  ءايحألا لافطألا ددع 

  لافطألل �xاثملا ددعلا 0 1 2 3 4 5 +6 عوم0¼ا

16.8 16.9 18.1 14.3 14.2 17.2 11.1 31.7 0 

2.3 2.7 0 0.9 0.8 4.7 4.2 3.2 1 

5.8 2.6 5.3 4.6 3.2 10.6 4.1 11.7 2 

5.7 1.4 0 2.8 14.1 3.8 5.4 8.1 3 

21.5 7.8 6.5 30 21.4 25.6 30.7 20.5 4 

17.8 2.7 33.4 11.2 22.2 20.9 28 6.7 5 

30.1 65.8 36.8 36.3 24.1 17.1 16.4 18.2 6+ 

 عوم0¼ا 100 100 100 100 100 100 100 100

ملا ددعلا طسوتم        
ُ

  لافطألل لضف

 جاوزلا نyل قبس نم ددع طسوتم 2.8 3.9 3.5 3.9 4.1 4.2 4.5 3.9

 جاوزلا نyل قبس نمم ءاس�لا ددع 102 14 35 35 130 109 182 607

ايلاح تاجو�tملا ددع طسوتم 3.5 4.2 3.8 3.9 4.3 4.5 4.7 4.1
ً

 

ايلاح تاجو�tملا ءاس�لا ددع 65 9 29 25 116 101 167 512
ً

 

 

اقفو ة�رطقلا ةأرملل �xاثملا لافطألا ددع طسوتم wx قورفلا V-4 لود0/ا ضرع¬
ً

 ةيفارغوميدلا صئاصÏOل 

 ءاس�لا لضفت ماع ل*ش¢ .ةرسألا لخدو ميلعتلا ىوتسمو ةيفيظولا ةلا�/او ة�رمعلا ةئفلا لثم ةيساسألا

انس �©كألا
ً

انس رغصألا ءاس�لا نKب لفط 7.3 نم �xاثملا لافطألا ددع طسوتم د�زي .لافطألا نم د�زملا 
ً

 5.4 £�إ 

انس �©كألا ءاس�لا نKب لفط
ً

 ءاس�لا ھلضفت �Ìلا لافطألا ددع K� wxبك قرف دوجو مدع £�إ جئاتنلا �Kش� .

 ن§ßدل سÆل ي�اوللا ءاس�لا لضفت ،ميلعتلا ىوتسمب قلعتي اميف .)1.4( تالماعلا �Kغ ءاس�لاو )8.3( تالماعلا

 ءاس�لا نKب �xاثملا ةرسألا مwx à0 قرف دجوي ال ،كلذ عمو .تاملعتملا ءاس�لا نم ��كأ لافطأ ��سر ميلع�
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 ودبي ،ةرسألا لخدل ةبس�لاب امأ .�xاعلا ميلعتلا £µع نلصح ي�اللا كئلوأو طقف يوناث ميلع� £µع تالصا�/ا

 لافطألا نم �©كأ اًددع نلضفي يرطق لا�ر 60000 نع �xامجإلا يرyشلا اyلخد لقي �Ìلا رسألا wx ءاس�لا نأ

 .)لفط 6.3( يرطق لا�ر 60000 نم ��كأ يرyشلا اyلخد �xامجإ غلبي رسأ wx نشع¬ ي�اوللا ءاس�لا نم )1.4(

 

 ةيفارغوميدلا صئاصO/ا بسح �xاثملا لافطألا ددع طسوتم :V-4 لود0/ا

 ةيفارغوميدلا صئاصO/ا طسوتملا ءاس�لا ددع

 ة(رمعلا ةئفلا  

48 3.7 15-24 

93 4.0 25-29 

108 3.9 30-34 

119 3.9 35-39 

109 3.8 40-44 

98 4.5 45-49 

 ةيفيظولا ةلا5@ا  

 لمع� 3.9 273

 لمع� ال 4.1 294

 efيلعتلا ىوتسملا  

 ةسردمب قحتلت مل 5.3 17

 يدادعإ \ يæادتبا 3.9 117

 يوناث 3.8 236

 úxماج \ مولبد 3.8 237

 ةرسألا لخد  

 يرطق لا�ر 30000نم لقأ 4.1 113

 يرطق لا�ر 60000 £�ا 30000 4.1 173

 ��كأ وأ يرطق لا�ر 60000 3.6 167

 

wx لود0/ا V-5، اثملا ددعلا عم جوزلا باجنإ تاليضفت ةنراقم متت�x ملا ءاس�لا هدوت يذلا لافطألل�tتاجو 

ايلاح
ً

. wx حKملا نأ نCD باجنالا تاليضفت نع ءاس�لا تلئُس دقف ،لاجرلا عم ةرشابم تالباقم ِرجي مل 

 £µع نقفتي نyجاوزأو ن§Þأب )ةئاملا wx 54( تا�رطقلا ءاس�لا فصن نم ��كأ رعش� ،ماع ل*ش¢ .نyجاوزأل

 .نود�ري امم ��كأ لافطأ باجنإ نولضفي نyجاوزأ نأ ٪36 دقتعا .م§Îاجنإ wx نوبغري نيذلا لافطألا ددع
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 نم ددعلا سفن نلضفي نyجاوزأو ن§Þإ ��كأ وأ لافطأ 5 ةيلاثملا ن§ºرسأ مà0 غلبي ي�اوللا ءاس�لا دافا

 نم �©كأ ددع باجنإ wx نyجاوزأ عم نقفتي ال ن§Þا دحاو لفط wx ن©غري ي�اوللا ءاس�لا دافأو .لافطألا

 .لافطألا

 

 ةجوزلل �xاثملا لافطألا ددع بسح جوزلل باجنإلا تاليضفت :V-5 لود0/ا

 ةQوصÏOل جوزلا ليضفت ءاس�لا بسحب لافطألل �xاثملا ددعلا 

  0 1 2 3 4 5 +6 عوم0¼ا

 ددعلا سفن 44.8 44.1 54.9 47.8 50.1 56.8 61.1 54.4

 ��كا لافطأ 26 55.9 35 39.9 47.4 37.4 29.1 35.8

 لقا لافطأ 4.5 0 6.7 0 0.8 3 7.9 4.3

 ةدوقفم تانايب 24.8 0 3.4 12.3 1.6 2.8 1.9 5.5

 عوم0¼ا 100 100 100 100 100 100 100 100

ايلاح تاجو�tملا ءاس�لا ددع 65 9 29 25 116 101 167 512
ً

 

 

 نم د�زملا باجنإل طغض يأ نyجاوي �xا�/ا تقولا wx تاجو�tملا ءاس�لا تناÀ اذإ ام V-2 ل*شلا ÛDوي

 نم د�زملا باجنإل وأ رخآ لفط باجنإل طغضلاب نرعش¬ ال ن§Þأ ءاس´ 10 لÀ نم 8 تركذ .ال مأ لافطألا

 .لافطألا

 

 لافطألا باجنإل طغضلا ::V-2 ل*شلا

 

82%

18%

 معن ال
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 wx 74( ءاس�لا ةيبلاغل ةبس�لاب ھنأ ل*شلا ÛDوي .تا�رطقلا ءاس�لا نKب لفطلا س�ج ليضفت V-3 لوانûي

اددع نولضفي طقف ةئاملا �x 18 wxاوح .í¡نا وأ ركذب اوقزر ام اذإ ام م§ß ال )ةئاملا
ً

 ،ثانالا £µع روÀذلا نم �©كأ 

 .روÀذلا £µع ثانالا ةئاملا wx 8 لضفي امنÆب

 

 دولوملا س�0/ ءاس�لا ليضفت :V-3 ل*شلا

  

17.8%

8.0%

74.1%

 روكذلا نم دیزملا لیضفت

  ثانالا نم دیزملا لیضفت

  مھی ال
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  ةرسألا ميظنت لئاسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايلاح ةجو�tملا ة�رطقلا ةأرملا مادختسال مييقت مسقلا اذ� ضرع¬
ً

 ¼Oةثيد�/ا ةرسألا ميظنت بيلاسأ فلت 

 .لبقتسملا wx لمت�¼ا مادختسالاو ةرسألا ميظنتل �xا�/ا مادختسالا نم لwx À مسقلا ثحبي .ةيديلقتلاو

اضيأ مسقلا حرش¬
ً

 فاقيإ وأ نم د�/ا wx ةبغرلا نم مغرلا £µع لم�/ا عنم لئاسو مادختسا مدع بابسأ 

ا�Kخأو .باجنإلا
ً

 .جاوزلا ةيادب wx لم�/ا عنم لئاسو مادختسا هاجت ة�رطقلا ةأرملا فقاوم ةشقانم متت ،

 ةرسألا ميظنت قرطب ةفرعم ن§ßدل ي�اوللا تاجو�tملا ءاس�لا في�صتل ة�وئملا ةبس�لا V1-1 لود0/ا ضرع¬

 نكمتت مل اذإ .لم�/ا عنم لئاسو وا قرط نع اوعمس ناو قبس اذإ امع ءاس�لا لاؤس مت .ةيديلقتلاو ةثيد�/ا

افصو مدقي ةلباقملا يرجم ناÀ ،ةليسولا مسا £µع فرعتلا نم ءاس�لا
ً

ت مل .لاؤسلا ررك�و ةليسولل 
ُ

 يأ حرط

  :ةيسÆئرلا جئاتنلا                

 ،بلوللا ،لم�/ا عنم بوبح ةصاخ ،ةثيد�/ا لم�/ا عنم لئاسوب ةمات ةيارد £µع ءاس�لا •

 .يركذلا x&اولاو

اضيأ ءاس�لا مظعم فرع� •
ً

 تا��فل ةيعيبطلا ةعاضرلا دع� ثيح ،ةفلتO¼ا ةيديلقتلا بيلاسألا 

 .ةرyش ��كألا ةليسولا Ëx ةل�وط

ايلاح تاجو�tم ءاس´ 10 لÀ نم 7 •
ً

 .ةرسألا ميظنت لئاسو نم عون يأ نمدختس¬ ال 

 ا§êلي لم�/ا عنم بوبح مادختسا ةرسألا ميظنت لئاسو نمدختس¬ ي�اوللا ءاس�لا لضفت •

 .بلوللا

اراشûنا ��كأ ةثيد�/ا لم�/ا عنم لئاسو مادختسا •
ً

 30 نKب م�رامعأ حوا��ت نيذلا ءاس�لا نKب 

 .ةنس 44 £�إ

 .ا§¦مدختس¬ �Ìلا ةرسألا ميظنت ةق�رط نع øí÷ر £µع ءاس´ 10 لÀ نم9 •

ايلاح تاجو�tم ءاس´ 10 لÀ نم 8 •
ً

 .لبقتسملا wx ةرسألا ميظنت مادختسال نططخي ال 

اركذ ��كألا بابسألا Ëx ةيëنا0/ا راثآلا نم فوO/او ةي�(لا بابسألا •
ً

 ميظنت مادختسا مدعل 

 .ةرسألا
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 £�إ �Kش� ان� ةليسولا ةفرعم نإف ،�xاتلاQو .ةحي�(لا ةليسولاب نKبيجتسملا ةفرعم نم دكأتلل ىرخأ ةلئسأ

 .ةقباسلا ةفرعملا

Àع ءاس�لا ةيبلاغ ناµ£ وم و� امك ةيديلقتلاو ةثيد�/ا لم�/ا عنم لئاسو نم ديدعلاب ةياردÛD wx لود0/ا 

VI-1. اب�رقت ءاس�لا عيمج فرع�
ً

 نم ةئملا wx 88 ناÀو .)ةئاملاب 95( بلوللاو )ةئاملاب 97( لم�/ا عنم بوبح 

 نم ةئاملا wx 74 نأ نKح wx ،هابûنالل �Kثملا نمو .نق�/ا نع نعمس ةئملا wx 80و يركذلا x&اولا نفرع¬ ءاس�لا

 ةبس�لاب .لجرلا ميقع� نع نعمس دق ءاس�لا نم طقف ةئاملا wx 30 نإف ،ةأرملا ميقع� نع نفرع¬ ءاس�لا

اراشûنا ��كألا ةليسولا ةيعيبطلا ةعاضرلا تناÀ ثيح ا§Î ةيارد £µع ءاس�لا ةيبلاغ نإف ،ةيديلقتلا قرطلل
ً

. 
 
 

  ةرسألا ميظنت لئاسوب ةفرعملا :VI-1 لود0/ا

 ةبس´

 ءاس�لا
 ةيديلقتلا لئاسولا

 ةبس´

 ءاس�لا
 ةثيد�/ا لئاسولا

 ةأرملا ميقع� 73.7 نامألا ة��ف 75.6

 لجرلا ميقع� ãx 30.3راO/ا فذقلا 86.1

 بلوللا 94.7  ةعاضرلا ة��ف ةلاطإ 92.9

 نق�/ا 80.5 ىرخأ ةيديلقت ةليسو 2.6

 بوب�/ا 97.2  

 دل0/ا تحت ةلوسëك 47.3  

 يركذلا x&اولا 87.6  

 µxبyملا ءاشغلا 31.9  

 ئراوطلا ةليسو 20.3  

 

ايلاح تاجو�tملا ءاس�لا تلئس دقو
ً

 ÛDوي ،ماع ل*ش¢ .ةرسألا ميظنت بيلاسأل �xا�/ا نyمادختسا نع 

ايلاح نمدختس¬ ال تا�رطق ءاس´ 10 لÀ نم 7 ةبارق نأ VI-1 ل*شلا
ً

ث نKب نم .لم�/ا عنمل لئاسو يأ 
ُ

 ثل

 نمدختس¬ ةئاملا wx 8و ،لم�/ا عنم بوبح ةئاملا wx 9 مدختس¬ ،لم�/ا عنم لئاسو نمدختس¬ ي�اوللا ءاس�لا

 .لم�/ا بنجتل ةيديلقتلا قرطلا نعبûي ةئاملا wx 6و بلوللا
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 ةليسولا بسح �xا�/ا مادختسالا :VI-1 ل*شلا

 
 

ايلاح ةجو�tملا ةأرملا لبق نم ةثيد�/ا لم�/ا عنم لئاسو مادختساVI-2 لود0/ا ÛDوي
ً

 ةئفلا بسحب 

اراشûنا ��كأ ةثيد�/ا لم�/ا عنم لئاسو مادختسا ،ماع ل*ش¢ .ة�رمعلا
ً

 ن�رامعأ حوا��ت ي�اوللا ءاس�لا نKب 

اماع 44و 30 نKب
ً

اضيأ بلوللاو لم�/ا عنم بوبح نمدختس¬ ي�اوللا ءاس�لا £µع قبطني طمنلا اذ� .
ً

. wx حKن 

انس رغصألا ءاس�لا مدختس� ثيح ،�Kثكب لقأ يركذلا x&اولل �xامجإلا مادختسالا نأ
ً

اماع 35و 25 نKب 
ً

 

انس �©كألا ءاس�لاو
ً

اماع 44و 40 نKب 
ً

 مادختسا £�إ ءاس�لا ليمي ،44 نس دع¢ .ةرسألا ميظنت wx يركذلا x&اولا 

 .ثمطلا عاطقنا ةلحرم £�إ نلصي ءاس�لا نم ديدعلا نأل D+رألا £µع ضافخنالا £�إ لم�/ا عنم لئاسو

 

 ة�رمعلا ةئفلا بسحب ةثيد�/ا لئاسولا مادختسا :VI-2 لود0/ا

 يأ

ةليسو  

 ةليسو يأ

ةثيدح  

 ميقع�

ةأرملا  
بوب�/ا بلوللا  نق�/ا   

 ةلوسëك

 تحت

دل0/ا  

 x&اولا

يركذلا  

 ءاشغلا

µxبyملا  

 ةئفلا

ة�رمعلا  

تاظحالم دجوي ال  15-19  

21.8 10.9 0 6.3 2.0 2.3 0 2.3 0 20-24  

19.2 16.1 0 7.6 4.3 0 1.1 5.3 0 25-29  

36.1 35.2 1.9 15.6 12.9 1 0 4.6 0 30-34  

33 27 1.6 14.1 12 0 0 1.7 0.9 35-39  

40.3 35.7 8.4 14.2 9.3 0 1 5.6 0 40-44  

31.5 28.6 3.1 9.2 14.2 0 0 3.1 0 45-49  

 

 %69.7 , ةلیسو يأ لمعتسأ ال

 %9.3 , بوبحلا

 %7.9 ,بلوللا

 %3 ,يركذلا يقاولا
 %2.2 ,ةأرملا میقعت

 ,ىرخأ ةثیدح ةلیسو %5.8 ,ةیدیلقت ةلیسو يأ
1.9% 
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ايلاح ةجو�tملا ةأرملا لبق نم ةيديلقتلا لم�/ا عنم لئاسو مادختسا ليصافت VI-3 لود0/ا فصي
ً

 بسحب 

انس رغصألا ءاس�لا نKب ام دح £�إ اًعويش ��كأ ةيديلقتلا قرطلا �©تع� .ة�رمعلا ةئفلا
ً

 م�رامعأ حوا��ت نيذلا 

اماع 24و 20 نKب
ً

 ال ة�رمعلا تائفلا عيمج نم ءاس�لا نم ةئاملا wx 60 £�إ 50 ةبارق ماع ل*ش¢ ،كلذ عمو .

 .ةيديلقت وأ ةثيدح ةليسو يأ نمدختس¬
 

 ة�رمعلا ةئفلا بسحب ةيديلقتلا لئاسولا مادختسا :VI-3 لود0/ا

 ةلیسو يأ
 ةیدیلقت

 ةرتف
امألا

 ن

 فذقلا
راخلا

 يج

 ةلاطإ
 ةرتف

 ةعاضرلا

 يأ لامعتسا مدع
 وأ ةیدیلقت ةلیسو

 ةثیدح
 ةیرمعلا ةئفلا

  19-15  تاظحالم دجوي ال

15.5 6.3 6.6 8.6 49.6 20-24 

8.4 3.2 3.1 2.1 62.2 25-29 

3.5 0.9 2.6 0.9 50.1 30-34 

7.7 5.1 5.1 0.9 48.7 35-39 

8.3 2.7 4.7 2.9 46.3 40-44 

3.9 1.9 2 0 56.9 45-49 

 

 �Ìلا ةليسولا نع م�اضر ىدم نع لم�/ا عنمل ةليسو يأ نمدختس¬ ي�اوللا تاجو�tملا ءاس�لا تلئُس امك

 �Ìلا ةليسولا نع ةياغلل نوضار )ةئاملا wx 62( ءاس�لا ةيبلاغ نأ VI-2 ل*شلا wx جئاتنلا رyظت .ا§Þومدختس¬

 ةليسولا نع م�اضر مدع نع طقف ةئاملاب �x 5اوح برعأ امنÆب ،ام دح £�إ نوضار ةئاملا wx 31 امنÆب ،ا�وراتخا

  .نKبيجتسملل أرقُي مل "دياحم" رايخ نأ ةظحالم £ãري .ا§Þومدختس¬ �Ìلا

 

 لم�/ا عنم ةليسو نع اضرلا ىوتسم :VI-2 ل*شلا

 

62.4%

31.0%

2.0% 3.1% 1.5%

 ادبأ ضار ریغ ام دح ىلإ ضار ریغ دیاحم ام دح ىلإ ضار ادج ضار
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 يأ نومدختسÆس اوناÀ اذإ امع ءاس�لا لاؤس مت ،ةرسألا ميظنت لئاسول �xا�/ا مادختسالا £�إ ةفاضإلاب

 عنم لئاسو مادختسال ططخ ن§ßدل سÆل ءاس´ 10 لÀ نم 8 .لبقتسملا wx ھبنجت وأ لم�/ا �Kخأتل ةليسو

اقباس روÀذملا دد�¼ا مادختسالا طمن عم ةجيûنلا هذ� نما�tت .VI-3 ل*شلا ÛD wxوم و� امك ،لم�/ا
ً

 ل*ش¢ .

ادئاس سÆل ةرسألا ميظنت نإف ،ماع
ً

 .تا�رطقلا ءاس�لا نKب 

 

 لبقتسملا wx ةرسألا ميظنت لئاسو لامعتسا :VI-3 ل*شلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةليسولا نع لبقتسملا wx ةرسألا ميظنت لئاسو نمدختس¬ دق ن§Þأ ندفأ ي�اوللا ءاس�لا نم ةئاملا wx 20 تلئُس

ايشامت ،ىرخأ ةرم .VI-4 ل*شلا wx م§ºاباجإ حيضوت مت .اyمادختسا نودوي �Ìلا
ً

اقباس ا�انيأر �Ìلا جئاتنلا عم 
ً

، 

 ،�xا�/ا مادختسالا ثيح نم و� ديحولا قرفلا .ىرخألا لئاسولا نم ��كأ بلوللاو لم�/ا عنم بوبح ركذ مت

امادختسا ��كأ ءاس�لا نإف
ً

 و� بلوللا ناÀ ،لبقتسملا wx مادختسالاب قلعتي اميف امأ ،لم�/ا عنم بوب�/ 

 ءاس�لا نم ةئاملا wx 28 دافا امنÆب ،بلوللا نمدختسÆس ن§Þأ ءاس�لا نم ةئاملا wx 42 دافأ ثيح .لضفملا رايO/ا

اضفخنم )يركذلا x&اولا( لاجرلل لم�/ا عنم تارايخ ليضفت ناÀ .لم�/ا عنم بوبحب مادختسال م§äي�ب
ً

ادج 
ً

 

  .ةأرملا ميقع� مادختساب نوركفي ن§Þإ ءاس�لا نم ٪5 تلاقو .ةئاملا wx 8 ةبس�ب
 

20%

80%

 معن

 ال
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  ةلضفملا ةرسألا ميظنت ةليسو:VI-4 ل*شلا

 
 

 ءاس�لا نKب عساو قاطن £µع ةرسألا ميظنت مادختسا مدع ءارو ةنما*لا بابسألا نع فشكلاب CDملا ماق امك

ايلاح تاجو�tملا تا�رطقلا
ً

 نع اولئُس ،ن�رخآ لافطأ وأ رخآ لفط wx ن©غري ال ي�اوللا ءاس�لا نإف ،�xاتلاQو .

 .نKبيجتسملل نKيلاتلا نKلود0/ا wx ةدراولا بابسألا ةمئاق ةءارق متي مل .ةرسألا ميظنت مادختسا مدع بابسأ

الدب
ً

ط ،كلذ نم 
ُ

 اعبت تائفلا £µع ًءانب ا�Ktمرت مت �Ìلا مادختسالا مدع بابسأ نع نثدحتي نأ ءاس�لا نم بل

 ةطبترملا بابسألا Ëxو ةيسÆئر تائف عÝرأ £�إ بابسألا هذ� مسقنت  .Óx “DHSصلاو ي´ا*سلا CDملل"

 .ةليسولاب ةقلعتملا بابسألاو ،ةفرعملا صقنو ،مادختسالا ةضراعمو ،ةQوصO/اب

 ال ي�اوللا ءاس�لل يرسألا ميظنتلا لئاسو مادختسا مدع بابسأ ع�زوتل ة�وئملا ةبس�لا VI-4 لود0/ا ضرع¬

ايلاح لماو�/ا �Kغ نم ميظنتلا لئاسو نمدختس¬
ً

اب�رق رخآ لفط wx ن©غري الو ،
ً

 فصن نم ��كأ ىطعأ ،

 فواO¼ا اyم�أو .ةرسألا ميظنت لئاسو مادختسا wx ةبغرلا مدعل ةليسولاب قلعتت بابسأ )ةئملا wx 53( ءاس�لا

 تايلمعلا عم لخادتت �Ìلا ةليسولاو ،)ةئاملا wx 15( ةيëنا0/ا راثآلا نم فوO/او ،)ةئاملا wx 27( ةي�(لا

 ذنم ضي�/ا ثودح مدع ا§¦مو ةQوصO/اب ةطبترملا بابسأ ءاس�لا ثلث ركذ .)ةئاملا wx 7( مسÏ0ل ةيعيبطلا

 ةيلمعلا ثودح ةلقو ،)ةئاملا wx 11( ردقلاو ءاضقلاب ةقلعتملا تادقتعملاو ،)ةئاملا wx 11( ة�Kخألا ةدالولا

اركذ ��كألا تناÀ ،)ةئاملا wx 8( ةيس�0/ا
ً

 .ةي�يدلا ع´اوملا نع ءاس�لا نم طقف ةئاملا wx 4 تثدحت .
 

 %28.4 ,بوبحلا

 %42.5 ,بلوللا

 %7.9 ,يركذلا يقاولا

 %5.2 ,نقحلا

 %5.2 ,ةأرملا میقعت

 %2.8 ,يجراخلا فذقلا

 ,ةعاضرلا ةرتف ةلاطإ
5.4 , ىرخأ لئاسو 2.8%  

 بوبحلا
 بلوللا

 يركذلا يقاولا
 نقحلا

 ةأرملا میقعت
 يجراخلا فذقلا

 ةعاضرلا ةرتف ةلاطإ
  ىرخأ لئاسو
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اب�رق رخآ لفط wx ن©غري ال ي�اللا ءاس�لل( مادختسالا مدع بابسأ : :VI-4 لود0/ا
ً

( 

 بابسألا ءاس�لا ةبس´

 ة_وص^@اب ةقلعتم بابسأ 30.3

 س�0/ا ةسرامم مدع 0

 عطقتملا س�0/ا 7.6

 محرلا لاصئûسا / ثمطلا عاطقنا 0

اتقؤم باجنالا £µع ةردقلا مدع 0
ً

اقلطم/ 
ً

 

 ةدالو رخآ ذنم ثمطلا عاطقنا 11.4

 ردقلاو ءاضقلا 11.3

 مادختسالا ةضراعم 4.1

 ةبيجتسملا ةضرعم 0

 جوزلا ةضراعم 0

  ن�رخآ ةضراعم 0

اي�يد مرحم 4.1
ً

 

  تامولعملا صقن 0

  ةليسو يأ ةفرعم مدع 0

 ردصم يأ ةفرعم مدع 0

  ةليسولاب ةقلعتم بابسأ 53.3

 ةي�, فواخم 27.1

  ةيëنا0/ا راثآلا نم فوO/ا 15.3

 ةفاسملا دع¢ \ةليسولا £µع لوص�/ا ةQوعص 0

  عفترم رعسلا 0

  ةرفوتم �Kغ ةلضفملا ةليسولا 0

 ةحاتم ةليسو دجوت ال 0

  لامعتسالل مئالم �Kغ 3.5

 مسÏ0ل داتعملا طاش�لا £µع �Kثأتلا 7.4

  ىرخأ 12.2

 

 ي�اوللا تاجو�tملا ءاس�لل يرسألا ميظنتلا لئاسو مادختسا مدع بابسأ ة�وئملا ةبس�لا VI-5 لود0/ا ضرع¬

ايلاح لماو�/ا �Kغ ميظنتلا لئاسو نمدختس¬ ال
ً

 £µع .مادختسالا مدع بëس نع رخآ لفط wx ن©غري الو ،

اركذ ��كألا Ëx ةليسولاب ةقلعتملا بابسألا تناÀ ،ةقباسلا جئاتنلا رارغ
ً

 wx 26 تطعأ ةئفلا هذ� نم .)43٪( 
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 ءاس�لا ثلثل ناÀ .ةيëنا0/ا راثآلا نم فوO/اب نحرص ءاس�لا نم ةئملا wx 9و ةي�, بابسأ ءاس�لا نم ةئملا

ارظن .ةرسألا ميظنت لئاسو مادختسا نود تلاح �Ìلا ةQوصO/اب ةقلعتملا بابسألا نم ةعونتم ةعومجم
ً

 نأل 

 9( ةQوصO/ا مادع´ا وأ ضافخنا لثم ىرخأ بابسأ تناÀ دقف ،لافطألا نم د�زملا wx ن©غري ال ءاس�لا ءالؤ�

اعويش ��كأ )ةئملاب 7( محرلا لاصئûسا وأ ثمطلا عاطقناو ،)ةئاملاب
ً

 ،- كو��م رمألا نإ ةئاملا wx 9 تلاق .

 .جوزلا ةضراعم £�إ ةئملا wx 5 تراشأو
 

  )لافطألا نم د�زملا wx ن©غري ال ي�اللا ءاس�لل( مادختسالا مدع بابسأ :VI-5 لود0/ا
 بابسألا  ءاس�لا ةبس´

 ة_وص^@اب ةقلعتم بابسأ 30.8

 س�0/ا ةسرامم مدع 0

 عطقتملا س�0/ا 2.3

 محرلا لاصئûسا / ثمطلا عاطقنا 7.3

اتقؤم باجنالا £µع ةردقلا مدع 9.5
ً

اقلطم/ 
ً

 

 ةدالو رخآ ذنم ثمطلا عاطقنا 2.5

 ردقلاو ءاضقلا 9.1

 مادختسالا ةضراعم 4.9

 ةبيجتسملا ةضراعم 0

 جوزلا ةضراعم 4.9

  ن�رخآ ةضراعم 0

اي�يد مرحم 0
ً

 

  ةفرعملا ةلق 0

  ةليسو يأ ةفرعم مدع 0

 ردصم يأ ةفرعم مدع 0

  ةليسولاب ةقلعتم بابسأ 42.8

 ةي�, فواخم 26.4

  ةيëنا0/ا راثآلا نم فوO/ا 9.4

 ةفاسملا دع¢ \ةليسولا £µع لوص�/ا ةQوعص 0

  عفترم رعسلا 0

  ةدوجوم �Kغ ةلضفملا ةليسولا 0

  ةليسو دجوت ال 2.3

  لامعتسالل مئالم �Kغ 2.2

 ةيعيبطلا دس0/ا تايلمع عم لخادتلا 2.5

  ىرخأ 21.5
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 نیجوزلل بسانملا نم ھنأ ندقتعی نك اذإ امع تالھؤملا ءاسنلا عیمج لاؤس مت .ةرسألا میظنت هاجت ءارآلا سایق مت امك
 لوأ لبق ةرسألا میظنت ةلیسو مادختسال ةضراعملا تناك .لوألا لمحلا / ةدالولا دعبو لبق ةرسألا میظنت لئاسو مادختسا

 مادختسا نیجوزلل مئالملا ریغ نم ھنأ نودقتعی يتاوللا تایرطقلا ءاسنلا ددع نأ VI-5 لكشلا حضوی .ربكأ لكشب لفط
 .)ةئاملا يف 52(ً ابسانم كلذ نوربتعی نیذلا نم طقفً الیلق لقأ وھو ،)ةئاملا يف 48( لفط لوا دعب ةرسألا میظنت ةلیسو
 میظنت لئاسو مادختسا جاوزلا يثیدح نیجوزلل بسانملا ریغ نم ھنأ ندقتعی ،ةئاملا يف 84 ،ءاسنلا مظعم نإف ،كلذ عمو
  .IV-6 لكشلا يف نیبم وھ امك ،لوألا لمحلا لبق ةرسألا

 

 

 

  

 مئالملا نم ھنأ دجت ل� :VI-5 ل*شلا

 ميظنت ةليسو مادختسا جاوزلا �¡يد�/

 ؟£�وألا ةدالولا دع¢ ةرسألا

51.8%
48.2%

 معن
 ال

 �¡يد�/ مئالملا نم ھنأ دجت ل� :VI-6 ل*شلا

 لبق ةرسألا ميظنت ةليسو مادختسا جاوزلا

  ؟لوألا لم�/ا

15.9%

84.1%

 معن
 ال
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  جاوزلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةيعامتجالا تا�Kغتملا �Kثأت wx ثحبي ثيح .ةQوصO/ا ديدحت wx مyم لماعك جاوزلا مسقلا اذ� لوانûي

 ة�رطقلا ةأرملا ه�©تع� ام لوح تامولعم رفوي امك .جاوزلا دنع رمعلا طسوتم £µع ةدد�¼ا ةيفارغوميدلاو

انس
ً

ايلاثم 
ً

 قبس ي�اوللا ءاس�لل ةيلا�/ا ةيعامتجالا ةلا�/ا VII-1 لود0/ا ضرع¬ .ءاس�لاو لاجرلا دنع جاوزلل 

 و� امك .تاجو�tم ءاس�لا نم ةئملا wx 90-86 لازي ال ،ة�رمعلا تائفلا �©ع .ة�رمعلا ةئفلا بسحب جاوزلا نyل

اماع 40 رمعلا نم نغلبي ي�اوللا ءاس�لل ةبس�لاب £µعأ لمارألا ءاس�لا ةبس´ نإف ،عقوتم
ً

 نأ ودبي .قوف امف 

اعويش ��كأ قالطلا
ُ

اماع 34 رمعلا نم نغلبي ي�اوللا ءاس�لا نKب 
ً

 .لقأ وأ 
 
 ة�رمعلا ةئفلا بسحب جاوزلا نyل قبس ي�اوللا ءاس�لل ةيلا�/ا ةيعامتجالا ةلا�/ا :VII-1 لود0/ا

 ة�رمعلا ةئفلا ةلصفنم ةقلطم ةلمرأ ةجو�tم عوم0¼ا

100 89.3 0 10.7 0 15-24 

100 88 1.1 7.5 3.3 25-29 

100 89.7 1 8.4 1 30-34 

100 89.8 0.9 6.8 2.6 35-39 

100 85.9 5.6 6.6 1.8 40-44 

100 85.6 7.3 5.1 2 45-49 

 :ةيسÆئرلا جئاتنلا                 

 .ةنس 21 و� لوألا جاوزلا دنع رمعلا طسوتم •

 .ةنس 34-30 نKب م�رامعأ حوا��ت ي�اوللا ءاس�لل )ةنس µ£ )22عأ جاوزلا دنع رمعلا طسوتم •

اماع 18 و� ةسردملا £�إ ن©�ذي مل ي�اوللا ءاس�لل ةبس�لاب جاوزلل رمعلا طسوتم •
ً

 دادز�و ،

 .�xاعلا ميلعتلا نلمكأ ي�اوللا ءاس�لل ةبس�لاب 22 £�إ تباث ل*ش¢

اماع 20( تالماعلا �Kغ ءاس�لل ةبس�لاب جاوزلا دنع رمعلا طسوتم •
ً

اليلق لقأ )
ً

 نم طقف 

اماع 21( تالماعلا ءاس�لا رامعأ طسوتم
ً

(. 

اماع 25-20 نس نKب ة�رمعلا ة��فلا �©تع� •
ً

 نKب نو*ت لاجرلل ةبس�لاQو ،ءاس�لا جاوزل ةيلاثم 

اماع 30و 25
ً

. 
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 (49-15)  عومجملا 1.9 7.2 2.9 88 100

اقفو جاوزلا دنع ةأرملا رمع طـــــــــسوتمVII-2 لود0/ا DـــــــــÛوي
ً

 فّرعُ¬ ،ر�رقتلا اذ� wx .ةيلا�/ا ة�رمعلا تائفلل 

 £µعأ جاوزلا دـنع رمعلا طـــــــــــــسوتم .اـyجوز عم شÆعلا wx ةأرملا ھـيف تأدـب يذـلا رمعلا ھـنأـب جاوزلا دـنع رمعلا

اليلق جاوزلا رمع طـــــــــــــسوتم ضفخني .ةــنـــــــــــــس 39 £�إ 30 نKب م�راــمعأ حوا��ت نيذــلا ءاــــــــــــــس�لل )22-21(
ً

 )20( 

اماع 30 نع ن�رامعأ لقت ي�اوللا ءاــــــس�لل ةبــــــس�لاب
ً

اماع 40 نم �©كأو 
ً

 جاوزلل �xامجإلا رمعلا طــــــسوتم غلبي .

اماع 21
ً

. 

 

  لوألا جاوزلا دنع رمعلا :VII-2 لود0/ا

 ة�رمعلا ةئفلا جاوزلا دنع رمعلا طسوتم ءاس�لا ددع

48 20 15-24 

92 20 25-29 

97 22 30-34 

112 21 35-39 

102 20 40-44 

90 20 45-49 

 عوم0¼ا 21 541

 

 .طقف ةدحاو ةرم نجوزت يتاوللا ءاسنلل يھ لودجلا اذھ يف میقلا عیمج :ةظحالم

 

 صئاــــــــصO/ا بــــــــسح جاوزلا اyل قبــــــــس �Ìلا ة�رطقلا ةأرملل ةبــــــــس�لاب جاوزلا دنع رمعلا VII-3 لود0/ا نراقي

 رمعلا طـــــــــــــسوتم نو*ي .ميلعتلا تاـ�وتـــــــــــــسم عاـفترا عم جاوزلا دـنع رمعلا عفتري ،عقوتم و� اـمك .ةـيفاـــــــــــــضإلا

اماع 18 و� ةــسردملا £�إ ن©�ذي مل ي�اوللا ءاــس�لل ةبــس�لاب جاوزلل
ً

 ةداyــش وأ مولبد £µع تالــصا�/ا ءاــس�للو ،

اماع 22 و� ةيعماج
ً

اماع 21( ليلقب �©كأ نــــــــس wx تالماعلا ءاــــــــس�لا جو�tت .
ً

 تالماعلا �Kغ ءاــــــــس�لاب ةنراقم ،)

اماع 20(
ً

اليلق �©كأ نس �x wxاعلا لخدلا تاذ لئاوعلا نم ءاس�لا جو�tت ،ةرسألا لخد ثيح نم .)
ً

. 
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  ةيفارغوميدلا صئاصO/ا بسحب جاوزلا دنع رمعلا :VII-3 لود0/ا

 ةيفارغوميدلا صاصO/ا جاوزلا دنع رمعلا طسوتم ءاس�لا ددع

 efيلعتلا ىوتسملا  

  ةسردمب قحتلت مل 18 15

 يدادعإ \ يæادتبا 19 101

 يوناث 20 210

 ةيعماج ةداyش \مولبد 22 219

 ةيفيظولا ةلا5@ا  

 لمع� 21 254

 لمع� ال 20 277

 ةيدلبلا  

 ةحودلا 21 133

 نا�رلا 20 226

 ىرخأ 21 186

 ةرسألا لخد  

 يرطق لا�ر 30000 نم لقأ 20 101

 يرطق لا�ر 60000 £�إ 30000 نم 21 151

 ��كأ وأ يرطق لا�ر 60000 21 151
 .طقف ةدحاو ةرم نجوزت ي�اوللا ءاس�لل Ëx لود0/ا اذ� wx ميقلا عيمج :ةظحالم

 

 تايتفلا جاوزل �xاثملا نـــــسلا ھن�©تع¬ ام بـــــسح ءاـــــس�لل �Úـــــس�لا ع�زوتلا VII-2 ل*ـــــشلاو VII-1 ل*ـــــشلا DـــــÛوي

 رغــصأ نإف ،ءاــس�لل ةبــس�لاب .ثانإلا نم �©كأ نــس wx روÀذلا جو�tي نأ ءاــس�لا لــضفت ،ماع ل*ــش¢ .نايتفلاو

اماع 14 و� جاوزلل نــــــس
ً

اماع 17 و� لاجرلل ةبــــــس�لاQو 
ً

ا�Kخأو .
ً

 Àــــــش� تاباجتــــــسالا تناK� جاوزلا رمع نأ £�ا 

اماع 25و 20 نKب حوا��ي �xاثملا
ً

اماع 30و 25 نKب لاجرلل ةبس�لاQو ،ءاس�لل ةبس�لاب 
ً

. 
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 ةاتفلا جاوزل �xاثملا نسلا :VII-1 ل*شلا

 

 

 باشلا جاوزل �xاثملا نسلا :VII-2 ل*شلا

  

0.2% 0.9% 0.9%

8.9%

1.5%

26.1%

2.7%

13.7%

9.7% 8.9%

20.8%

1.2% 1.2% 1.0% 1.3%
0.2% 0.2% 0.2%

14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 40

0.2%0.5%0.2%

5.3%

1.7%
4.2%3.9%4.0%

29.8%

9.6%
11.4%

8.0%

1.3%

15.4%

0.2%1.0%0.2%
1.7%

0.2%0.7%

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 38 40
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  لافطألاو عضّرلا ةافو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تاــيفو wx نياــبتلا نع ثــحبي اــمك .رطق wx لاــفطألاو عـــــــــــــضرلا تاــيفو تالدــعم نع جئاــتن مـــــــــــــسقلا اذــ� مدــقي

 رمعو لفطلا س�ج كلذ لمـــــش�و .ةراتخم ةيداـــــصتقاو ةيعامتجا صئاـــــصخ £µع ًءانب ةركبم نـــــس wx لافطألا

 .رطق wx ةماقإلا ةقطنمو ةرسألا لخدو مألا ميلع� ىوتسمو ةدالولا دنع مألا

 لاؤــــــــــس مت ثيح DــــــــــCملا wx باجنالا خ�رات مــــــــــسق wx اyعمج مت �Ìلا تامولعملا £�إ تايفولا تاباــــــــــسح دنûــــــــــس�

 لي�C0 مت ،ةدالو ل*ل .ةركبم نس wx اوفوت نيذلا كئلوأ م§êف نمب ى�وملاو ءايحألا نyلافطأ عيمج نع ءاس�لا

 £µع ًءانب تايفولا تالدعم باــــــــــــسح مت .ةافولا دنع رمعلا وأ �xا�/ا رمعلاو ،داليملا ةنــــــــــــسو رyــــــــــــشلاو س�0/ا

 :ةيلاتلا Óx “DHSصلاو ي´ا*سلا CDملا“ wx ةرفوتملا تاف�رع�

 .رمعلا نم لوألا رyشلا لالخ ةافولا لامتحا :ةدالولا �fيدح تايفو

 .ةدالولا �¡يدح تايفوو عضرلا تايفو نKب قرفلا :ةدالولا دع� ام تايفو

 .رمعلا نم لوألا ماعلا لالخ ةافولا لامتحا :عضرلا تايفو

 .سماO/ا ماعلاو لوألا ماعلا نKب ةافولا لامتحا :لافطألا تايفو

  :ةيسÆئرلا جئاتنلا          

 ةافو D 2.7ــــــCملل ةقباــــــسلا تاونــــــس رــــــشعلا ة��ف wx ةــــــسماO/ا نــــــس نود لافطألا تايفو لدعم غلب •

 غولب لـــــبق رطق wx لـــــفط 370 لـــــÀ نKب نم دـــــحاو لـــــفط تومي ،لدـــــعملا اذـــــ§Î .دولوم 1000 لـــــ*ل

 .رمعلا نم ةسماO/ا

 .لوألا لفطلا داليم ديع لبق رطق wx ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم wx تايفو 10 لÀ نم 8 ثدحت •

 تايتفلا نQKو ،دولوم 1000 ل*ل تايفو 5 غلبت دالوألا نKب رمعلا نم ةـسماO/ا نود لافطألا تايفو •

 .دولوم 1000 ل*ل تايفو 3.3 غلبت

 نم ام دح £�إ £µعأ )دولوم 1000 ل*ل ةافو ةلاح 4.8( تالماعلا �Kغ ءاــــــــس�لل عــــــــضرلا تايفو لدعم •

 .)دولوم 1000 ل*ل ةافو ةلاح 3.5( تالماعلا ءاس�لا لدعم

 1000 ل*ل تايفو 4.6 و� نا�رلا ةقطنم wx نونكـــــس¬ ي�اللا ءاـــــس�لا نKب عـــــضرلا تايفو لدعم غلبي •

 .ةدالو 1000 ل*ل 0.5 £�إ ةحودلا wx عضرلا تايفو لدعم غلبي نKح wx ،ةدالو
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 .ةسماO/ا نس لفطلا غولب لبق ةافولا لامتحا :ةسما^@ا نس نود لافطألا تايفو

 �Ìلا £�وألا رـــــــــشعلا تاونـــــــــسلا Ëxو ،نKتددحم نKت��فل ةركبملا لافطالا تايفو تالدعم VIII-1 لود0/ا ضرع¬

 .1845 و� ءايحألا لافطألا ددع نأ رابتعالا نKع¢ ذخألا عم .CDملا دع¢ ��كأ وأ تاونس 10 ا§êلت ،CDملا قبس�

 DـــــCملل ةقباـــــسلا تاونـــــس رـــــشعلا ة��فل ةـــــسماO/ا نود لافطألا تايفو لدعم ناÀ ،لود0/ا wx نKبم و� امك

الفط 370 لÀ نKب نم دحاو لفط توميــــــــــــس ،لدعملا اذ§Î .دولوم 1000 ل*ل ةافو ةلاح 2.7
ً

 wx غولب لبق رطق 

 2.2 عضرلا تايفو لدعمو دولوم 1000 ل*ل ةافو 1.6 ةدالولا �¡يدح تايفو لدعم ناÀو .رمعلا نم ةسماO/ا

 wx لافطألا تايفو نم ٪80 نأ �ÿع¬ اذ�و .DــــــCملل ةقباــــــسلا تاونــــــس رــــــشعلا ة��ف wx ،دولوم 1000 ل*ل ةافو

 .لوألا ھماع لفطلا غولب لبق رطق wx ثدحت ةركبم نس

 

 ةركبملا ةلوفطلا تايفو لدعم :VIII-1 لود0/ا

 لافطألا تايفو

 تاونس سمخ تحت

 تايفو

 لافطألا

 تايفو

 عّضرلا

 ام تايفو

 ةدالولا دع¢

 لافطألا تايفو

 ةدالولا �¡يدح

 ةقباسلا تاونسلا

 CDملل

2.7 0.6 2.2 0.6 1.6 0-9 

5.7 0 5.7 3.5 2.2 10+ 

 عوم0¼ا 3.8 4.1 7.9 0.6 8.5

 

 س�ج اــم�و ،نKمyم ني�Kغتمو ةركبم نـــــــــــــس wx لاــفطألا لاــفطالا تاــيفو نKب ةــقالعلا VIII-2 wx لودــ0/ا رظني

اليلق £µعأ ةدالولا �¡يدــح تاــيفو لدــعم نأ ودــبي .ةدالولا دــنع مألا رمعو لــفطلا
ً

 لــ*ل ةاــفو 2.8( ثاــنالا نKب 

 ،ةـيقبتملا تاـئفلاـب رمألا قلعتي اـمدـنع ،كـلذ عمو .)دولوم 1000 لـ*ل ةاـفو 1.6( روÀذـلاـب ةـنراـقم )دولوم 1000

 نــــــس نود لافطألا تايفو غلبت ،لاثملا ليëــــــس £µع .تايتفلا نع نايتفلل ةبــــــس�لاب £µعأ تايفولا تالدعم نإف

 .ةدالو 1000 ل*ل ةافو 3.3 ثانالا فوفص wxو ،ةدالو 1000 ل*ل ةافو 5.1 ةسماO/ا

 ةركبم نـــــــــــس wx لافطألا تايفو تالدعم نأ £�إ ماقرألا �Kـــــــــــش� ،ةدالولا دنع مألا رمع رابتعالا نKع¢ ذخالا دنع

انس رغصألا ءاس�لا £�إ ةبس�لاب £µعأ
ً

اماع 29-20 نKب م�رامعأ حوا��ت نيذلا 
ً

 بëس¢ اذ� نو*ي دق ،كلذ عمو .

اقباــــس DــــÛوم و� امك ة�رمعلا ةئفلا هذ� wx ءاــــس�لا ىدل ةQوــــصO/ا تالدعم عافترا
ً

 wx ا" مــــسق/OوــــصQة" wx 

 .ر�رقتلا اذ�
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 ةدالولا دنع مألا رمعو دولوملا س�ج بسح ةركبملا ةلوفطلا تايفو تالدعم :VIII-2 لود0/ا

 لافطألا تایفو
 سمخ تحت

 تاونس

 تایفو
 لافطألا

 تایفو
 عّضرلا

 ام تایفو
 دعب

 ةدالولا

 تایفو
 لافطألا

 ةدالولا يثیدح
 

 لفطلا سjج     

 دلو *1.6 2.9 4.5 0.6 5.1

 تنب *2.8 1.1 3.4 0 3.3

 *ةدالولا دنع مألا رمع     

 20 نم لقأ 0 0 0 0 0

5.47 0 5.47 2.51 2.95 20-29 

3.06 0.63 2.42 1.88 1.17 30-39 

0.62 0 0.62 0 0.62 40-49 

 تاریدقت ،ةرفوتم ریغ لفطلا وأ مألا نع ةمزاللا تامولعملا اھیف نوكت يتلا تالاحلا ضعبل ًارظن :ةظحالم  *
 تاھمألا رامعأ بسحب تایفولا تاریدقتو، سنجلا بسح ةدالولا يثیدح لافطألا تایفو نع انھ ةدراولا تایفولا

  .ةیلعفلا تاریدقتلا نع ًالیلق فلتخت دق ةدالولا دنع
 

 ةيداــــصتقاو ةيعامتجا صئاــــصخ بــــسح ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم wx تايفولا تالدعم VIII-3 لود0/ا DــــÛوي

 نم اـم دـح £�إ £µعأ )دولوم 1000 لـ*ل ةاـفو ةـلاـح 4.8( تالماـعلا �Kغ ءاـــــــــــــس�لل عـــــــــــــضرلا تاـيفو لدـعم .ةددـحم

 تايفو لدعم طمنلا سفن عبûي .)دولوم 1000 ل*ل ةافو ةلاح 3.5( تالماعلا ءاــــــــــس�لل عــــــــــضرلا تايفو لدعم

 1000 لـ*ل ةاـفو 1.1 غلبي اـمنÆب دولوم 1000 لـ*ل ةاـفو 3.6 تالماـعلا �Kغ ءاــــــــــــــس�لا لدـعم غلبي ثـيح عـــــــــــــضرلا

 عفترملا لخدلا تاذ رــــــــــسألا نأ هابûنالل �Kثملا نم ،ةرــــــــــسألا لخد ثيح نم .تالماعلا ءاــــــــــس�لل ةبــــــــــس�لاب دولوم

 نم ةــــــــــــــسماـO/ا نود لاـفطألا تاـيفو لدـعم .ماـع لـ*ـــــــــــــش¢ ةركبملا ةـلوفطلا ةـلحرم wx تاـيفولا تالدـعم رyظت

 لا�ر µ£ 60000ع لـــــــــــصحت �Ìلا تالئاعلا نأ نKح wx ،1.6 و� يرطق لا�ر 30000 نع لقت �Ìلا رـــــــــــسألل رمعلا

ا�Kخأ .ةافو تالاح 3 غلبت ��كأ وأ يرطق
ً

 تايفو لدعم نإف ،)تايدلبلا( ةنيكــــــــــــسلا قطانملا ةقالع £�إ رظنلاب ،

 wx نوــــــــشÆع¬ نيذلا كئلوأل ةبــــــــس�لاب ھنم �Kثكب £µعأ نا�رلا ةقطنم wx نونكــــــــس¬ ي�اوللا ءاــــــــس�لا ىدل عــــــــضرلا
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 ةحودلا ةنيدم £�إ ةبـــــس�لاب امأ ،دولوم 1000 ل*ل 4.6 تايفولا لدعم غلبي ،نا�رلا ةقطنم wx .ةحودلا ةنيدم

 .دولوم 1000 ل*ل ةافو é� 0.5ف

 

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا صئاصO/ا بسح ةركبملا ةلوفطلا تايفو تالدعم :VIII-3 لود0/ا

 لافطألا تايفو

 تاونس سمخ تحت

 تايفو

 لافطألا

 تايفو

 عّضرلا

 ام تايفو

 دع¢

 ةدالولا

 تايفو

 لافطألا

 �¡يدح

 ةدالولا

 

 ةيفيظولا ةلا5@ا     

 لمع� ال 3.6 1.8 4.8 0 4.8

 لمع� 1.1 2.5 3.5 0.6 4.2

 ةرسألا لخد     

 يرطق لا�ر 30000 نم لقأ 0.8 0.8 1.6 0 1.6

 يرطق لا�ر 60000 £�إ 30000 نم 1.5 0.8 2.3 0.8 3.1

 ��كأ وأ يرطق لا�ر 60000 2.2 0.8 3 0 3

 ةيدلبلا     

 ةحودلا 0.5 0 0.5 0 0.5

 نا�رلا 1.7 3.5 4.6 0 4.6

 ىرخأ 2.1 0.6 2.7 0.6 3.3

اليلق ةفلتخم تايفولا تاريدقت نو*ت دق ،تامولعملا صقن بëس¢ :ةظحالم*
ً

 ةيلعفلا تاريدقتلا نع 
 

.  
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 ةنيعلا ميمصت 

ارود بــعلت Ëxو .DـــــــــــــCم ءارجا فدــ§Î تاــنيعلا راــطإ نم رـــــــــــــصاــنعلا نم ةــنيع راــيتخا ةــيلمع Ëx ةــنيعلا ذــخأ
ً

 

امــــــساح
ً

 wx م ةيلمع يأCــــــD، ع ةردقلا نألµ£ ع تاميمع� يأب مايقلاµ£ لا و�و-نا*ــــــسلاyملا اذ� نم فدCــــــD- 

 اذ� wx ةمدختــسملا ةنيعلا ميمــصتب ةقلعتملا رومألا شقاني ،�xاتلا مــسقلا .ةنيعلل قيقدلا ميمــصتلا wx نمكت

 .CDملا

ةفد��سملا ةنيعلاو ةنيعلا راطإ  

اماع 18 م�رامعأ غلبت نيذلا صاìOألا ةفد§äسملا ةئفلا لمش�
ً

 رطق wx ةينكس تادحو wx نKطناقلا ��كأ وأ 

 لاّمعلا نكــــــــس لثم تآــــــــش�م wx نونكــــــــس¬ نيذلا كئلوأ ةــــــــساردلا لمــــــــش� ملو  .ةي�ــــــــCملا ةــــــــساردلا ة��ف ءانثأ

 ةي�Cملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا دyعم ماق .نوC0لاو عجاyملاو تايفشûسملاو ش0Æ/ا تاركسعم

 wx ارخؤم ھثيدحت مت ثيح ةنيعلا راطإ عـــــضوب )ءامرyك( ءاملاو ءاQرyكلل ة�رطقلا ةماعلا ةـــــســـــسؤملا ةدعاـــــسمب

 ناÀ اذإ ام DـــÛوت �Ìلا تامولعملاو ا§¦�وانعو رطق wx ةينكـــسلا تادحولا ةفاÀ راطإلا اذ� نمـــضتي .2014 ماع

 .طقف ن�Kرطقلا ةنيع £µع CDملا اذ� رصتقي .لاّمع مأ نKميقم مأ ن�Kرطق تادحولا هذ� �ÿطاق

  ةنيعلا ميمصت

 £�إ ةقطنم لÀ مـــــــــــسقنتو ،قطانملا نم ةعومجم £µع ةيدلب لÀ لمـــــــــــش�و .تايدلب نامث £�إ رطق ةلود مـــــــــــسقنت

 كلذو wxارغ0/ا عقوملا ق�رط نع قطانملا لخاد ةينكسلا تادحولا بÆترت مت ،نايëتسالا اذ� wxو .ءايحأ ةدع

 ل*ــــــش¢ ةي00نم ةنيع ميمــــــصت مت .ةفلتخم قطانم wx ةينكــــــسلا تادحولا نم ةقــــــسانتم ةنيع ذخأب حامــــــسلل

 لالخ نم ةينكـــــــس تادحو رايتخا Ëx ةمظتنملا تانيعلا ذخأل ةيـــــــساـــــــسألا ةركفلا .ةفد§äـــــــسملا ةئفلل لـــــــصفنم

 نم لـــماـــ*لا ��قرلا ءز0/ا و�و ةـــنيعلا ذـــخأ ةوطخ )K( �íـــــــــــــس¬ ثـــيح ،راـــطإلا wx )K( ةوطخ ةدـــحو لـــÀ ذـــخأ

 يوتحت ةعومجمك ةيëس�لا تاقبطلا نأ �ÿع¬ ةمظتنملا تانيعلا ذخأ .ةنيعلا مà0و راطإلا مà0 نKب ةبس�لا

 سفنب اــyليثمت نأ نكم�و راـطإلا wx نKميقملا وأ ن�Kرطقلل ةــينكـــــــــــــسلا تادـحولا نم ةــنيعم ةـ�وئم ةــبـــــــــــــس´ £µع

 نأ ملع´ ،ةقباــــــــــسلا حوــــــــــسملا £�إ اًدانûــــــــــسا .ا§¦م تانيع ذخا مت �Ìلا تادحولل �xامجإلا ددعلل ة�وئملا ةبــــــــــس�لا

 ضافخنا ض�وعتل تانيعلل �©كأ مà0 مادختـــــسا متي ،كلذل .قطانملا فالتخاب فلتخت ةباجتـــــسالا تالدعم

 .ةنيعم قطانم wx ةباجتسالا تالدعم
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  ��يج�rلا لقثلا

 لماوعو ،ةنيعلا رايتخا ةيلامتحا سكع�و �øـ2اـسألا لقثلا :رـصانع ةثالث نم تانايبلل Óxيج��لا لقثلا نو*تي

 دادعأ عم ةقفاوتم ةي�ـــــــــCملا ةـــــــــساردلا جئاتن لع0/ ةرياعملاو ،ةباجتـــــــــسالا مدع تالدعم باـــــــــس�/ ة�وـــــــــسûلا

 ةديدـــــــــــــش لاقثألا نأ ثيح لاقثألا حيقنت £�إ ةفاـــــــــــــضإلاب اذ� .نا*ـــــــــــــسلل ءاـــــــــــــصحإ رخآ £µع ةمئاقلا نا*ـــــــــــــسلا

انيابت جت�ت نأ نكمي فالتخالا
ً

 .1ةيئاصحإلا تاريدقتلا wx ھيف بوغرم �Kغ 

  ��fاسألا لقثلا

 لÀ ،ةقطنم لwx À ةمظتنملا تانيعلا ذخأ بëـــــــسو .ةنيعلا wx ةدحولا رايتخا ةيلامتحا سكع Ëx لاقثألا هذ�

 ،ا�رايتخا متي نأ ةـــــــصرفلا سفن اyل ،ةقطنملا سفن wx )نوميقمو نو�رطق( ةئفلا سفنل ةينكـــــــسلا تادحولا

  :ةغايصلا هذ� wx لاقثألا ىطع�و

𝑊"#$%
&'($)*+	(*)- = 1 𝑝⁄  

𝑾𝒃𝒂𝒔𝒆 نأ ثيح
𝒉𝒐𝒖𝒔𝒊𝒏𝒈	𝒖𝒏𝒊𝒕

  .رايتخالا ةيلامتحا و� P و ،ةينكسلا ةدحولل �2øاسألا لقثلا و� 

 ليدع� متي مث .ن�Kرطقلل ةنيعلا ذخأ wx طارفإلا بëـــــــس¢ نKميقملا نم لقأ ن�Kرطقلل ةيـــــــساـــــــسألا لاقثألا هذ�

 £µع �øــــ2اــــسألا لقثلا £�إ لوــــصولل ةينكــــسلا ةدحولا wx نKل�ؤملا صاOــــìألا دادعأ بــــسح ةيــــساــــسألا لاقثألا

  :ص4Oلا ىوتسم

𝑊"#$%
>%?$'* = 𝑘 ∗𝑊"#$%

&'($)*+	(*)- 

  .ةينكسلا ةدحولا wx نKل�ؤملا صاìOألا ددع k نو*ي ثيح
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  ةباجتسالا مدعل ليدعتلا لماوع

 

 ديق ةيــسÆئرلا عيــضاوملاب قلعتي اميف �øــ2اــسأ ل*ــش¢ ة§Îاــشûم ةبيجتــسملا �Kغو ةبيجتــسملا تادحولا تناÀ اذإ

 :ةيلاتلا ةغيصلا ق�رط نع ةباجتسالا مدع رابتعالا wx ذخألل �2øاسألا لقثلا ليدع� نكمي ،ثحبلا

𝑊>%?$'* =∝ 𝑊"#$%
>%?$'* 

 لمت�¼ا نم ةنيعلا wx ةدحولا نأ £�إ ليملا £µع دنûـــس� �Ìلا ةباجتـــسالا مدعل ليدعتلا لماعم ∝ �íـــس¬ ثيح

   .CDملا £�إ بيجتس� نأ

  لقثلا ةرياعم

اـــــــــضيأ لاقثألا ةرياعم متي
ً

 £µع دعاـــــــــس� نأ نكمي ةرياعملا هذ� .نا*ـــــــــسلا تاريدقت عم øíـــــــــ6امتت جئاتنلا لع0/ 

 ةيعامتجالا ثوحبلا دyعم مدختس¬ .تانيعلا ذخأ راطإ wx ةيطغتلا صقنو ةباجتسالا مدع �Kثأت نم ليلقتلا

 بـــــــــــــس´ قفتت ثـيحب ةـنيعلا wx تالاـ�/ا نازوأ لـيدـعتل ةرياـعملا wx "بـيلقتلا" ةـق�رط ةـي�ـــــــــــــCملا ةـيداـــــــــــــصتقالاو

  .نا*سلل ةلباقملا بس�لا عم ةنيعم صئاصخ دنع ةلدعملا نازوألا

  نايëتسالا ميمصت

 نKمج��م لبق نم ةيQرعلا ةغللا £�إ كلذ دع¢ ا§äمجرت تمتو ةيKtلجنإلا ةغللاب ةيادبلا wx ةلئـسألا ةغايـص تمت

 ةيKtلجنإلا ةغللا نوديجي نيذلا نKثحابلا لبق نم ةيانع¢ ةمج��ملا 7ــــــــ�Cلا قيقدت مت ،ةمج��لا دع¢ .نKف��حم

ايلخاد نايëتــــــــسالا رابتخا مت كلذ دع¢ .ةيQرعلاو
ً

 ھجو £µع عورــــــــشملا اذ§Î ةقلعتملا ةلئــــــــسألا دونب مادختــــــــساو 

اقبسم ا�رابتخا مت وأ / و طسوألا قرشلا wx ةقباس تاعالطتسا wx ديدحتلا
ً

 wx ةيفرعملا تالباقملا. 

ادانûــــــسا ،نايëتــــــسالا £µع تاليدعتلا تا�Kغتلا ءارجإ دع¢
ً

 D wxــــــCملا ةجمرب تمت ،µxخادلا µxبقلا رابتخالا £�إ 

 مت مث .جمان�©لا حي�(ت دع¢ BLAISE جمانرب مادختساب )CAPI بسا�/ا ةدعاسمب ةيص4Oلا ةلباقملا( ماظن

اyجو µxبق رابتخا ءارجإ
ً

ادانûسا .(N=21) ةينكسلا تادحولا نم �Kغص ددعل ھجول 
ً

 مت ،تامولعملا هذ� £µع 

 لمعلل )CAPI بــــسا�/ا ةدعاــــسمب ةيــــصOــــ4لا ةلباقملا( ماظن wx ا§äجمرQو نايëتــــسالل ةيئا§¦لا ةOــــ�Cلا عــــضو

 .ي´اديملا
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  VWملا ةرادإ

 نأو قبـس ةلباقملاب موقي صOـì لCAPI، À بـسا�/ا ةدعاـسمب ةيـصOـ4لا ةلباقملا ماظن D wxـCملا ةرادإ تمت

 تالباـقملا تالوÀوتورب تاـيـــــــــــــساـــــــــــــسأ يطغ¬ ��Úردـت جماـنرب wx كراـــــــــــــشو ،CAPIماـظن نع تاـ§êجوت £µع لـــــــــــــصح

 ةدـــم تـــناـــÀ .)ةـــلوم�¼ا رتويبمكلا ةزyجأ( £µع ةـــــــــــــــسراـــمملا نمزو ،DـــــــــــــCملا تاودأ ةرادإل CAPI ماـــظن �Kياـــعمو

 دد0/ا تالباقملا ير0¼ مايأ ةثالثو ،ةقباــــس ة�©خ يوذ تالباقملا ير0¼ )تاعاــــس 8( نKموي ةيلامجإلا ب�ردتلا

اــــــــــصOــــــــــì 64 ةوعد تمت نKح wx .)ةعاــــــــــس 12(
ً

 م�رايتخاو م§¦م 60 دامتعا مت ،ب�ردتلل تالباقملا يرجم نم 

 ةلئـــــسألا نأ نم دكأتلل ةبقارملا ماظن ةرادإلا تمدختـــــسا ،تانايبلا عمج ة��ف لالخ .ي´اديملا لا0¼ا wx لمعلل

 تانايبلا عم0/ ةمدختـــــــسملا ةزyجألا yKtجت مت .ةقدب اyلي0ـــــــ�C مت تاباجإلا ناو ،بـــــــسانم ل*ـــــــش¢ تحرط دق

 متي .DـــCملا تايلمع بتكم £�إ µxعفلا تقولا wx اyعمج مت �Ìلا تانايبلا لقنب حمـــس� )لاو0/ا حئارـــش( ةينقتب

 نم ققحتلل ةلباقملا لوطو ةنيعلا ةلاح ةرادإ ماظن لثم ةيليغــــــشûلا ةيقوفلا تانايبلا عمج طامنأ مادختــــــسا

 .ةي�ëرجتلا ةلباقملا لوط طسوتمل اقفو ،ت�رجأ �Ìلا تالباقملا ةدوج

ي�اديملا لمعلا  

اـــــــــــــصOـــــــــــــì 60 ددع لبق نم ي´اديملا لمعلا ذيفنت مت
ً

 نم تاعومجم £�إ مyميـــــــــــــسقت مت ،تالباقملا يرجم نم 

 قفاري ،تاـناـيبلا úxماـج نم نKنثاو ق�رف دـئاـق نم ي´ادـيم ق�رف لـÀ نو*تي .دـحاو فرـــــــــــــشم لـ*ل قرف ةـــــــــــــسمخ

 وأ روÀذ( نKبيجتـــــــــــــسملا عم تالباـقم ءارجإـب نوموقي ثـيح ،ةـيلstملا تادـحولا £�إ تاـناـيبلا úxماـج ق�رفلا دـئاـق

 تايلمع بتكم £�إ هر�راقت مدق�و قرف ةسمخ ل*ل دحاو ي´اديم فرشم نKيع� متي ،كلذ £�إ ةفاضإلاب .)ثانإ

 ا§êنطاق دحأ متأ �Ìلا ةينكـــــــسلا تادحولا نم ٪ 20 نم ققحتلاو ناديملا ةرا�ز فرـــــــشم لÀ نم بلطي .DـــــــCملا

اقفو ةيلstملا تادحولا ن�وانع نم ققحتلا كلذكو ،ةلماÀ ةلباقم
ً

 GPS تايثادحإ مادختـــــــــــساب ةنيعلا ةقرول 

 .ءاQرyكلا مقرو لstملا ةدحو مقرو ھمقرو عراشلا مساو

  تانايبلا ةرادإ

 تانايبلل ةعوم0¼ا هذ� .دحاو BLAISE تانايب فلم wx ةيدرفلا تالباقملا ظفحو جمد مت ،تانايبلا عمج دع¢

 لـــيدـــعتل ةـــيئاـــ§¦لا تاـــباـــجإلل نازوا عـــــــــــــضو دـــع¢ .µx STATAيلحتلا جماـــن�©لا wx اـــyظفحو اـــ�Ktمرتو ،اـــyحيقنت مت

 مولعلل STATA ةيئاـصحإلا جما�©لا ةمزح مادختـساب تانايبلا ليلحت مت ،ةباجتـسالا مدعو رايتخالا ةيلامتحا

 .تا�Kغتملا ةددعتمو ني�Kغتملا تاذ ،دحاولا �Kغتملا تاذ تاليلحتلا نم لÀ ءارجإ مت ثيح ،ةيعامتجالا




