
 

  



 

 ةلكشملا فيرعتو قايسلا
 

 
 نأ ةساردلا تجتنتساو ،ًابلاط 3865 غلب نيرثعتملا بالطلا ددع نأ نيبتو ًايميداكأ نيرثعتملا بالطلا عضو ةعباتمو ةسارد مت 2019 ماع يف

 عومجم نإف ؛لاير )27841( غلبت م2018 ماع لالخ بلاطلل ةيونسلا ةيلاملا ةفلكتلا نأ ثيحو .رثعتلا يف نيرمتسم نيرثعتملا نم 60%

  :غلبت ايونس نيرثعتملا بالطلا ىلع ةعماجلا اهقفنت يتلا فيلاكتلا

 .لاير 64563279 = 60% × 27841 ×3865

 نيرثعتملا بالطلا عاطقنا ىلع بترتت يتلا ىرخألا راثآلاو .يسارد لصف لك يف نيرثعتملا بالطلا دادعأ ىلع لصحت يتلا ةدايزلا فالخ اذه

 .عمتجملا ىلع ةيبلسلا راثآلاو ،ةساردلا نع

 

 :ةفلكتلا باستحا" ةلكشملا رصانع
 

 مهرثعت عم بسانتت نيرثعتملاب ةصاخ ةيسارد لوادج دادعإ •
 .تاررقملا يف

 .ةيسيردتلا تاعاسلا ةدايز •
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةدايز •
 .لماعملاو تاعاقلا ةدايز •

 .ةيمومعلاو ةيرادإلا تافورصملا ةدايز •
 .ةيميداكالا مهعاضوأ ةجلاعمل ةيميداكألاو ةيرادإلا ءابعألا •
 .لقنلا لئاسو فيلاكت •
.ةنايصلاو ليغشتلاو نمالا فيراصم فيلاكت •



 

 ةذختملا تاءارجإلاو لولحلا
 
 
 ذاختا مت صوصخلا اذه يفو كراشملا مولبدلا ةجرد ىلإ نيرثعتملا بالطلا ليوحتب ةعماجلا ةرادإ نم رارق رودص مت
 :ةيلاتلا طباوضلاو تاءارجإلا
 

  .ةيقيبطتلا جماربلا يف ًاينهمو ًايميلعت عمتجملا دارفأ ةيمنت •

 .ةينهملا مهتاردقو مهلويم عم مءالتت بالطلل ةليدب جمارب ريفوت •

 ريوطتلاو نيسحتلا فدهب نيرثعتملا عاضوأ ةعباتم •

 .ةقالعلا تاذ ةيميداكالا تاءارجإلا عيمج ةتمتأ •

 .مولبدلا ةجرد يف ةئفاكملا سويرولاكبلا ةجرد يف اهزايتجا بلاطلل قبس يتلا تاررقملا ةلداعم •

 .لمعلا قوسب قاحتلالا نم هنكمي بسانم لهؤم هحنم يف ًاقبسم بلاطلا هملعت امم ةدافتسالا •

 .ةيومنتلا فادهألا معدت ةيليهأت صرف ريفوت •

 .نيرثعتملا تابلاطلاو بالطلا ةدعاسم يف ةعماجلا دراومل لثمألا مادختسالا •

   .نييميداكألا نيدشرملا رود ليعفت •

 



 

 يلاحلا نيرثعتملا بالطلا دادعأ
 

 :يتآلا وحنلا ىلع ايونس نيرثعتملا دادعأ ليلقت ىلإ هالعأ ةنيبملا لولحلا تدأ
 

 نيرثعتملا بالطلا ددع يساردلا لصفلا يلاملا ماعلا
 ددعلا نم نيرثعتملا ةبسن

 ةعماجلا بالطل يلكلا

 بالطلا يف ضيفختلا ددع

 ماعلا ةياهن نيرثعتملا

 ةنس ةيادب نع ريغتلا ةبسن

 )2018( ساسألا

2018 
391 3865 12% 1113 29% 

392 2752 9% 

2019 
411 3537 11% 2590 67% 

412 947 3% 

2020 
421 1314 4% 657 17% 

422 657 2% 

 

  



 

  ةيلاملا راثآلا

 قيقحت ىلإ كلذ ىدأ دقف رثعتلا يف نيرمتسملا بالطلا دادعأ يف ضافخنالل ةجيتنو

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةعماجلا اهلمحتت يتلا تاقفنلا يف رفو

 

 يلاملا ماعلا
 بالطلا يف ضيفختلا ددع

 ماعلا ةياهن نيرثعتملا

 ةيونسلا بلاطلا ةفلكت

 لايرلاب

 نيرمتسملا بالطلا ةبسن

  رثعتلاب

 مت نيذلا بالطلل ةيونسلا فيلاكتلا

 *لايرلاب مهعاضوأ بيوصت

2018 1113 27841 60% 18592220 

2019 2590 27841 60% 43264914 

2020 657 28516 60% 11241007 

 

 .2018 ماع ةيادب تلت يتلا لوصفلا يف نيرثعتملا بالطلا ددع يف ةدايزلا فيلاكت تنمضت *


