
  نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق جئاتن
تامد;:او جما78لا نم  
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 تامدخو جمارب 12تدناس

 جالع ةGHف ءانثأ ةيعم=>ا

 : OPفط

 XP ةمدقملا ةمدU>ا ةدوج

 : ةيلاع

 ةمدU]ل ةينمزلا ةدملا

 لبق نم XP ةمدقملا

 ةيعم=>ا cP ةيئاصخالا

 : ةبسانم

dاصخالا لماعeي 

 iPم ةيعم=>اب hPامتجالا

jشlمو قئال لn2 : 

 تاءارجإ cP ةيلاع ةنورملا

 : ةيعم=>ا عم لمعلا

 نيديفتسملا ىواlش ذخؤت

jعwو رابتعالا نdاع<z 

jشlع}رس ل : 

 لصاوتلا cP ةلو|س دجأ

 تايئاصخالا عم

 : ةيعم=>اب تايعامتجالا

 ةيعم=>ا ةباجتسا ةعرس

 : نيديفتسملا تابلطل

ةيادب      
ً

 +Rامتجالا يMاصخالا لماعG دنبل ھبسEكم تنا9 ثيح  %91 ةبس>ب تنا9 دونبلل ةبس1 0/عأ نأ ةيعامتجالا ةمد78ا مسق نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق ةرامتسا +* دجن 

 ءانثأ  ةيعمopا تامدخو جمارب ةدناسمو تايعامتجالا تايئاصخالا عم لصاوتلا ةلوdس يدنبل %88 ةبس>ب اfgلي ،ةنdملا تايقالخأب تايئاصخالا ىدل +Rولا لدعم عافترا VWوي يذلاو

 سكع� ذإ اذxو %87 ةبس1 0/ع تاءارجإلاب ةيلاعلا ةنورملا دنب لصح نمو ،ةيعمopا +* اg} لومعملا تاءارجالاو تاسايسلاب عفترم ىوتسم VWوي نأ ھنأش نم اذxو لفطلا جالع ةtuف

اقفو تالا�oا عم لماعتلا 0/ع ��بملا لماعتلا +* ةينdملا
ً

 تامد�oا ميدقت دنب لصح امن�ب ، %85 0/ع لصح ثيح ةمد�oا ةدوج دنب ھيل�و ،ة�ولطملا ةدعاسملا ميدقتو صا�oا مdعضول 

ارظن ةمد�oا ةدوج عافترا سكعGو ةعفترم ةبس>لا هذx دعGو %81 ةبس1 0/ع ةبسانم ةينمز ةدمب
ً

 ةيعمopا ةباجتسا ةعرس دنب مث نمو ،تامد��ل اdجايتحا حا�oاو ةمود��ا ةئفلا عونل 

  . %78 اضر ةبس>ب رابتعالاب نيديفتسملا ىوا�ش ذخأ دنبل بس>لا ى1دأ تنا9و  ىرخألا دونبلاب ةنراقم ةضفخنم ةبس>لا هذx دعGو %79 ةبس>ب نيديفتسملا تابلطل

 . ديج +*وتسم ةبس>لا هذ�u xتعGو ،%84.62 ةبسGب تناD ةيعامتجالا ةمد78ا مسق نم نيديفتسملا اضر ىوتسم ةبسB نأ دجنو

ةيعامتجالا ةمد78ا مسق نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق جئاتن  
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 دنس لصف رفوی
 ةئیبلا يمیلعتلا

 ةیحصلا

 دنس لصف رفوی
 ةئیبلا يمیلعتلا
 ةبھوملل ةزفحملا

 قوفتلاو

 لصفلا يرثی
 تامولعم يمیلعتلا

 كتنبا/كنبا
 ةیفاقثلاو ةیعامتجالا

ً ادناسم جمانربلا ناك
 لالخ كتنبا/كنبال
 نم جالعلا ةرتف
  يسفنلا بناجلا

 رمألا يلو اضر
 ةنسلا كلفط زایتجاب

  ةیساردلا

 لصاوتلا ةلوھس دجت
 يمیلعتلا لصفلا عم

 انل حیتی دنس لصف
 عم لصاوتلا ةصرف
 ةیعمجلا ماسقا عیمج

 كلذ VWوي امم لافطألل ةي�  ةئ�ب ��يلعتلا دنس لصف �uفوت دنب وx %97 ةبس1 0/ع لصح دنب 0/عأ نإف UVيلعتلا دنس جمانرب نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق ةرامتسا +*     
 فدdلا ققحي اذxو %94 ةبس>ب ��يلعتلا دنس لصف عم لصاوتلا ةلوdس دنب كلذ 0/ت مث نمو ،نمآ ميلعG مdل ققحت �¥لا لافطألل ةي�¤لا ةئ�بلا �uفوت ةيمxأب دنس لصف تاملعم +Rو
 عفري نأ ھنأش نم اذxو %93 ةبس1 0/ع جالعلا ةtuف لالخ �°¯فنلا بناopا نم لافطألل ��يلعتلا دنس جمانرب ةدناسم دنب لصح مث نمو ،ماروألا زكرم لخاد لصفلا دوجو نم دوش>ملا
 عافترا نإف ؛ھيلعو %92 ةبس>ب ةيفاقثلاو ةيعامتجالا لفطلا تامولعمل ��يلعتلا دنس لصف ءارثإ دنب ىGأ مث نمو ،ميلعتلا يقلتو لصفلل رمتسملا روض�oاب لافطألل ةسام�oا ىوتسم
 ��يلعتلا دنس لصف �uفوت دنب ىGأ مث نمو ،جالعلل ىفشEسملاب رمتسملا لفطلا دوجو اdقلخي �¥لا ةيفاقلا ةوجفلا فيفخت +* مxاسG ةفلت��ا تاراdملا ھباسكاو لفطلا ىدل +Rولا لدعم
 زايتجا +* رومألا ءايلوأ اضر دنب ىGأ مث نمو ،ميلعتلا +* مºgبغر ززع¹و لافطألا ىدل ميلعتلا +* ةبغرلا ىوتسم 0/ع كلذ ظفاح�و %91ةبس>ب قوفتلاو ةبxوملل لفطلل ةزف��ا ةئ�بلا
 +* مدقتملا ¼�متلاب ةنراقم دنبلا اذx مييقت لوزن تاب«سم رصحو رومألا ءايلوأ رظن ةdجو 0/ع فرعتلا 0/ع ��يلعتلا دنس جمانرب +* ن�لماعلا مزلي امم %89 ةبس>ب ةيساردلا ةنسلل لفطلا
ا�uخأو ،ىرخألا دونبلا

ً
 ةفا9 دعG ثيح دونبلا ةيقب عم ىزاوتت الو ةلوبقم هديج ھيف ةبس>لا هذx دعG يذلاو %76 ةبس>ب ةيعمopا ماسقأ ةفا9 عم رسألا لصاوتل دنس لصف ةحاتإ لصح 

  .ني�uخألا ن�نبلا ادع ¼�متملا +*وتسملا زواجتت دونبلا

EFيلعتلا دنس جمانرب نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق جئاتن  

 نيديفتسملل ةلماشلا اضرلا ةبسB نأ دجنو

 ،% 90.2 تناUV Dيلعتلا دنس جمانرب نم

 ةدوش>ملا ةبس>لا زواجتت ةبس>لا هذx دعGو

ادج عفترم ل�ش¾ ن�سحتلا عورشم +* اضرلل
ً

 

 ىوتسم عافترا سكع� نأ ھنأش نم اذxو

 دعاس¹و جمان�uلا +* ةمدقملا تامد�oا ةدوج

 اوعس� نأ 0/ع لمعلا متي نأ 0/ع لمعلا ق�رف

 تايصوت لمعو تامد�oا ةدوج 0/ع ظاف��ل

 نم لقأ بس1 0/ع ةلصا�oا دونبل ةي>يسحت

.ىرخألا دونبلا لدعم



يونعملا معدلا جمانرب نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق جئاتن  
 لفطلا ضرم عم فيكتلل يونعملا معدلا مسق نم تامد�oاو جما�uلا ةمxاسم دنبل بس1 0/عأ تنا9 يذلاو يونعملا معدلا جمانرب نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق ةرامتسا تتأ
 مxاس� امم مdلافطأ ضرم لالخ مÂgا�uخو رسألا تامولعم نم عفرلل %85.9 ةبس>ب اfgلي ، جمان�uلا نم ةمدقملا تامد�oا ھكtuت يذلا يÁاجيالا رثألا 0/ع لدي اذxو %87.1 ةبس>ب كلذو
 فورظلا ةاعارمب لمعلا ق�رف رود سكع� اذxو ،%84.7 ةبس>ب ةمد�oا 0/ع لوص��ل تاءارجالا ةنورم دنب ىGأ مث نمو ،جالعلا ةtuف ءانثأ مdلافطأ عم رسألا تالماعG ةدوج عفرب
اقفو تامد�oا ميدقت 0/ع لمعلاو رسألا اfgف رمت �¥لا ةفلت��ا ةيئانÃتسالا

ً
 لالخ نم ن�صت��ا عم لصاوتلا ةلوdسو ةمد�oا 0/ع لوص�oا ةلوdسو رس� يدنب لصح مث نمو ،كلذل 

 مث نمو ،رسألا تابلطتمو تاجايتحا عم يونعملا معدلا جمانرب +* ن�لماعلا نواعGو ةيعمopا +* ةعبتملا تاسايسلاو تاءارجالا ةلوdس كلذ سكع¹و %83.5 ةبس1 0/ع ةيعمopا +/ثمم
اليلد نو�ي نأ ھنأش نم اذxو ، %82.4 ةبس>ب جالعلا ةلحرم لالخ تا�وعصلا زواجت 0/ع يونعملا معدلا تامدخو جمارب ةمxاسم دنب ىGأ

ً
 جمان�uلا نم ةوجرملا فادxألا قيقحت 0/ع 

ارظن بسانملا تقولاب تامد�oا 0/ع لوص�oا ليdسG 0/ع كلذ لد�و %80 ةبس>ب معدلا يفظوم عم لصاوتلا ةلوdس دنب كلذ دع¾ ىGأو ،ھتامدخو
ً

 ديدعلا ليعفت 0/ع ن�لماعلا دانEسال 
 تقوب تامد�oا ميدقت 0/ع ن�لماعلا صرح 0/ع لدي ذإ اذxو بسانملا تقولا +* ةمد�oا 0/ع لوص�oا وxو %78.8 ةبس1 0/ع لصح دونبلا رخآو ، رسألا عم لصاوتلا تاونق نم
ايعس رسألل بسانم

ً
 .ىوصقلا ةدافتسالل 
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 تلصح
 ىلع

 ةمدخلا
 ةلوھسب

 رسیو

 ةمدخلا
 زیمتت
  ةنورملاب

 تلصح
 ىلع

 يف ةمدخلا
 تقو
 بسانم

 ينتدعاس
 يلفطو انأ
 زواجت يف
  تابوعصلا

 ينتلعج
ً افیكت رثكأ
 ضرم عم

 يلفط

 تداز 
 نم ةمدخلا

 يتامولعم
  يتاربخو

 ةلوھس
 لصاوتلا
 يفظوم عم

 ةیعمجلا

 ةلوھس
 لصاوتلا

 عم
 نیصتخملا

 اضر ىوتسمل ماع ل�ش¾ اضرلا ةبس1 دجنو
 تناD يونعملا معدلا جمانرب نم نيديفتسملا

 ةديج ھيفوتسم ةبس>لا هذx دعGو ،83.23%
 �¥لاو ،نيديفتسملا اضرل ةدوش>ملا ةبس>لاب ةنراقم
 ن�لماعلا ھب موقي يذلا رودلا سكعG نأ اÆgأش نم
 تاءارجالاو تاسايسلاو يونعملا معدلا جمانرب +*
 ةدوج عافترا سكعG اxرودب �¥لاو اg} لومعملا
 بجوتس� امم ،تامد�oاو جما�uلل ءادآلا
 ىوتسم ةدا�زل ن�لماعلا ز�زعG 0/ع ن�لوؤسملا
 تاحtuقملاو ة�ر�وطتلا طط�oا لالخ نم اضرلا
 .جما�uلاو تامد��ل ةي>يسحتلا



NOصلا عاطقلا يفظوم نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق جئاتن  
 دارفأ ةفا�ل ةلما9 اضر ةبس1 0/ع دنبلا اذx لصح ثيح ةينdمو ماtuحا ل�ب ةيعمopا يفظوم لماعتل نا9 دنب 0/عأ نأ دجن ^eصلا عاطقلا يفظوم اضر ىوتسم سايق ةرامتسا ^[و
الكشم ةنيعلا

ً
ايلخاد ةفلت��ا تالماعتلاب +Ëالخألا ما¼tلالاو �Êملا +Rولا 0/ع لدي ذإ اذxو ،%100 ةبس1 

ً
ايجراخو 

ً
 ةيعمopا نم ةمدقملا تادعاسملا ةءافكو ةدوج دنب ھيلي ،ن�لماعلا نم 

 تادعاسملاو تامد�oاو جما�uلا نم ةدافتسالا ىوتسم نم عفري امم نيديفتسملل ةمدقملا تادعاسملا رايتخا اfgلع ةيعمopا ��بت �¥لا �uياعملا عافترا سكع� ذإ اذxو ،%97 ةبس>ب
 زكارم تاءارجاو تاسايس ماtuحاب ن�لماعلا +Rو سكع� ذإ اذxو %95 ةبس>ب ماروألا زكارم لخاد ةدمتعملا تاءارجالاو ن�ناوقلاب ةيعمopا يفظوم ما¼tلا دنب ھيلي ،ماروألا زكارمل ةمدقملا
 ماروألا زكارم عم نواعتلا ةلوdس 0/ع دعاس� ذإ اذxو %94 ةبس>ب VWاوو +*او ل�ش¾ ة�رادإلا تاراسفتسالا 0/ع درلا دنب ىGأ مث نمو ،مdعم ةم�uملا تايقافتالا دونب ذيفنت و ماروألا

 ةبس>ب ةيعمopا +* ةمد�oا +/ثمم عم لصاوتلا ةلوdس دن�و ماروألا زكارم جايتحا بسح تامد�oا ميدقت يدنب ىواسG مث  ،ن�تopdا ن�ب اميف لمعلا تاءارجا ةعرسو جالعلا زكارمو
 لبِق نم �°Ìرم م�ركت 0/ع لوص�oا دنب كلذ الت مث ،ماروألا زكارم عم لصاوتلا ةيلاعف 0/ع ن�لماعلا صرحو ةيعمopا نم ةمدقملا تامد�oا ةيلومش ززع� كلذ دع� ثيح ،92%

 كلذ زواجتل ةحtuقملا تايصوتلا عضو متو ةدناسملا لفح +* ةيعمopا اdميقت �¥لا ة�ونسلا م�ركتلا ةيلآب +Ðصلا عاطقلا يفظوم ضع¾ لdج دنبلا اذÎW *+ xتاو %78 ةبس>ب ةيعمopا
البقتسم

ً
ا�uخأو 

ً
 عاطقلا +* ن�لماعلا ةفاÒ0 9إ ة�ونس عÁرلا ر�راقتلا ةيعمopا ھيجوت مدع Ò0إ ب«سلا لوع� دقو %75 ةبس1 0/ع ةيعمopا نم ة�رود ر�راقت 0/ع لوص�oا دنب لصح 

  .ةيعمopا عم رشابم ل�ش¾ نولماعتي نمم +Ðصلا

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

 نم انعم لماعتلا متی
 ةیعمج يفظوم لبق

 لكب ةیریخلا دنس
 : مارتحاو ةینھم

 ةیعمجلا يفظوم مدقی
 /ةیعامتجا( تامدخلا

 /ةیھیفرت /ةیسفن
 ةبولطملا )ةیمیلعت
 زكرم جایتحا بسح
 يسایق تقوب ماروألا

: 

 تادعاسملا زیمتت
 لبق نم ةمدقملا
 ةدوجلاب ةیعمجلا

 ةیلاعلا ةءافكلاو

 ةیعمج يفظوم مزتلی
 نیناوقلاب دنس

 ةدمتعملا تاءارجإلاو
 ماروألا زكرم لخاد

 تامدخلا تمھاس
 ةیعمجلا نم ةمدقملا

 رییاعملا قیقحتب
 زكارمب ةدمتعملا

 : ماروألا

 میركت ىلع لصحا
 ةیعمجلا نم يضرم

 نواعتلا ءارج
 میدقت يف كرتشملا
 زكرم لخاد مھتامدخ

 : ماروألا

 عم لصاوتلا ةلوھس
 ةمدخلا يلثمم

 : ةیعمجلاب

 ىلع درلا
 تاراسفتسالا

 ّةیرادإلا تالسارملاو
 ةیفاوو ةحضاو ةیلآب

: 

 ریراقت ىلع لصحا
 جماربلل ةیرود

 نم ةمدقملا تامدخلاو
 زكرم لخاد ةیعمجلا

 : ماروألا

 عاطقلا يفظوم اضر ىوتسم ةبسB نأ انfُ دجنو 
 ةبس>لا هذx دعGو ij 90.44%ع تلصح ^eصلا
  اضرلل ةدوش>ملا ةبس>لاب ةنراقم ة¼�متم ةيفوتسم
 ةدوج عافترا ىدم سكعG ةبس>لا هذx نإف ھيلعو     
 ميدقت +* ساسألا +Ó �¥لاو ماروألا زكارم عم تالماعتلا
 ناطرسلاب Ì°Õرملا لافطألل ةيعمopا تامدخو جمارب
 عم تايقافتالا ماربإب ةيعمopا لxؤي ام اذxو ،مxرسأو
 ةكلمملا قطانم ةفا9 +* لافطألا ماروأ زكارم ةفا9

 مxاس� نأ ھنأش نم يذلاو ،ةصاخ مأ تنا9 ةيمو�ح
 ض�رم لفط ل�ل لوصولاب ةيعمopا ة�ؤر قيقحت +*
 .ھتمدخو ناطرسلاب
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 نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق 

 .ةيعامتجالا ةمد@?ا مسق

 نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق 

 .OPيلعتلا دنس جمانرب

 نم نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق 

 .يونعملا معدلا جمانرب

 نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق  

 .XYصلا عاطقلا يفظوم نم

 نيديفتسملا اضر ىوتسم سايق جئاتن

 بس1 0/ع تلصح دق ةيعمopا +* ماسقألا مظعم نأ دجن اننإف لمجم ل�شÁو •
ادج ةعفترم

ً
 ب«س¾ نو�ي دق اذxو ،نيديفتسملا اضرل ةدوش>ملا ةبس>لا تطخت 

 ةئفل تامد�oاو جما�uلا نم عونلا ذx لثم ميدقتب ةيo��uا دنس ةيعمج درفت
 هذx لثم ةنراقم نيديفتسملل حيEي ال يذلاو ناطرسلاب Ì°Õرملا لافطألا
ت ىرخأ تاdجب تامد�oا

ُ
 ن�لوؤسملا دعاس� دق امم ،ةلثامم تامدخو جمارب مدق

.ىرخأ ةي�uخ تايعمج عم ةنراقم تاسارد لمع 0/ع لمعلل ةيعمopا +*

 ال ل�شÁو ةدوش>ملا ةبس>لا نم لقأ بس1 0/ع ماسقألا ضع¾ تلصح امن�ب •
 كلذ دوع� دقو ،ىرخألا ماسقلا نم نيديفتسملا لبِق نم ةبسEكملا بس>لا يزاوي
 ةيعمopا +* رارقلا با� أو ن�لوؤسملا ھجوت نأ اÆgأش نم ةفلتخم تاب«سمل
 ة�ر�وطتلا فادxألاو ة�ونسلا طط�oا لالخ نم ماسقألا هذx 0/ع ¼�كtuلاب
 ةنسحم ة�ر�وطت ططخ ءان�و سايقلا تاودأ تاجرخم 0/ع دانEسالا متي ثيحب
الوصو ءادآلل

ً
 +* مxاسG دق امك ءادآلا ةدوج اضرلا نم ةيلاع تا�وتسم Ò0إ 

 .ة�ونسلا ن�سحتلا تاعورشم ديدحت


