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 ةيمنتلا ثاحبأو تاساردلل ةطوطب نبا زكرم دادعا نم لمعلا اذه

 نامحرلا دبع ديسلا اهريبخ ربع رفوبماج ةسسؤم نم ريطأتو ةيلحملا

 راطا يف جردني يذلاو "رييغتلا ةداق" عورشم راطإ يف ،يبويأ

 .ةنطاوم ةكراشم جمانرب
 

 ةرازولاو ،يبوروألا داحتالا نيب ةكارش ةرمث  ةنطاوم ةكراشم جمانرب 

 تاقالعلاو ناسنالا قوقحب ةفلكملا ةموكحلا سيئر ىدل ةبدتنملا

 ممألا بتكمو ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاو ناملربلا عم

 .عيراشملا تامدخل ةدحتملا

 ىوتسملا ىلع يندملا عمتجملا تامظنم معد ىلإ فدهيو

 .يوهجلاو ينطولا
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 ثاـح(او تاــــــــــــــساردـلل ةـطوط( نبا زكرم
A@غ ةـمظنم ، ةـ>لحملا ةـ>منتلا   ةـ>موكح 
 ةـــــــ>ـــطارـــقوـــمـــKدـــــــلا  زـــIJـــعـــت Hـــع لـــــــمـــعـــت
P@ع ةـمادـتــــــــــــــسملا ةـ>منتلاو  ةـ>كراــــــــــــــشMلا  
Q@لا  تاــــــــــــــــــساردـــــلاو ثاـــــح(الا دادـــــعاو عفا

YZدملا عمتجملا تاردق ةWJقتو
[. 

   

ــــ%م  ةكراــــشم  نامــــض فدهتــــس* ,+يغتلا ةداق عو'
=> باـــ:ـــــــــــــــشلا

 ةـــماـــFحلا و ةـــCلحملا ةـــCطارقم?دـــلا <
=> ةــــــــلاــــــــعـفـلا ةــــــــمـهاــــــــــــــــــــــسمـلا GKـع ةــــــــCـباGHـلا

> Oةروـلـ 
 . .ةCمومعلا تاساCسلا
ــــــــ%مل ةCــــــــساــــــــسأ ةاونك و   مت " \Gيغتلا ةداق "  عو'
 قفو ةـجنط ةـنيدـمO ةـOاــــــــــــــــش و باــــــــــــــــش  40ءاـقتنا
 مهتاراـهم لـقـــــــــــــــص و مهتاردـق ةـijقت  متيل، \Gياـعم
  نف و  لــــــCلحتلاو ثــــــح:لا  تاــــــCنقتو ةــــــCتاــــــCحلا
 نم \Gطأتب ولمع ثCح ...  ةـــــــــــــــضوافملا و عانقإلا
 اذــــــــه زاــــــــجـنا tـع :89وـبأ ناـــــــمـحرـلا دـــــــ/ـع \Gـبـخـلا
 لوح باــــــ:ـــــــــــــــشلا =yر ىدــــــم ساــــــCقل GHموراــــــ:لا
 .  ةجنط ةنيدمO ةCباGHلا ةCمومعلا تاساCسلا
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 ليلحت يف نينطاوملاو تانطاوملا ةيقحأ ىلع يبرغملا روتسدلا صني

 ةايح يف ةيرهوج ةلحرم مييقتلا نا ثيح ،ةيمومعلا تاسايسلا مييقتو

 لالخ نم ةفاضم ةميقو اسح اهئاطعإب ةليفك ةادأو ةيمومعلا ةسايسلا

 اهربتعا دقو .ةيعامتجإلا بلاطملل ةباجتسالا ىلع اهتردق ىدم سايق

 ىدحإو ةيكراشتلا ةيطارقوميدلا تازكترم مهأ نم يبرغملا عرشملا

 ميظنت ةداعا تارشؤم نم ارشؤمو ةماعلا ةايحلا يف ةكراشملا تانامض

 .ةلودلاو نطاوملا نيب ةقالعلا

 تانوكم فلتخم رهجملا تحت عضت ةيعامتجا ةروريس مييقتلا دعي امك

 ةجاح نع ةباجإلا اهل لوخملا ةيعرشلا ةطلسلا اصوصخ يمومعلا ريبدتلا

 ةبساحملا ةناسرت ءانب وحن ايساسأ الخدم اضيأو ،يعامتجا بلط وأ

 رظن ةهجو ءانب هاجتا يف تالؤاستلا نم ةعومجم حرط ربع ةلءاسملاو

 تايجاحل ةنيعم ةيمومع ةسايس ةباجتساو ةباجإ ىدم لوح ةيعمتجم

 .عمتجملا تانوكم

 روتسدلا تاعلطت ىوتسمل يقرلل يندملا عمتجملا دوهج راطإ يفو  

 ناك دقف ،هديأو هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ،دالبلا لهاعو يبرغملا

 ةمهاسملا ةيلحملا ةيمنتلا ثاحبأو تاساردلل ةطوطب نبا زكرم ىلع امازل

  عورشم * رييغتلا ةداق عورشم* ، بابشلا ىلإو بابشلا نم نوكي عورشمب

 ةيبارتلا ةماكحلاو ةيكراشتلا ةيطارقوميدلا زيزعت يف ةمهاسملا ىلإ فدهي

 موي هقالطإ مت دقو، ةجنط ةنيدمب بابشلل ةيعامتجالا ةلءاسملا ربع ةيلحملا

 نم ليزنتبو يبوروألا داحتالا نم  لومم عورشم وهو 2020رياني 18 تبسلا

 ةفلكملا ةلودلا ةرازو عم ةكارشب و عيراشملا تامدخل  ةدحتملا ممألا بتكم

 .ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاو ناملربلا عم تاقالعلاو ناسنإلا قوقحب

 مييقت ىلا فدهي ثيح ،رييغتلا ةداق بابش جوتنم وه مكيديا نيب رتمورابلاو

 لوصحلا نم نكمت ةقيقد ليلاحت زاجنإ لالخ نم ةيمومعلا تاسايسلا   عبتتو

 ىلع اهراثآ سايقو تاسايسلا هذه ىلع ءوضلا طلست تامولعم ىلع

 .ةفدهتسملا ةيعمتجملا تائفلا

 

ميدقت  
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 يف تاريغتلا ديدحتل ةرركتم ةفصب حرطيو ريغتي ال يأرلل عالطتسا وه رتمورابلا

 .تقولا رورمب مهئارآو ناكسلا فقاوم

 يتلا تاءارجإلا ةيلاعف قيقد لكشب ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب سيقي

 ىلع يعامتجالاو يداصتقالا جذومنلا زيزعتل ةيبارتلا تاعامجلا اهذختت

 تاسايسلا هذه ءادأ زيزعت ةيناكمإ رتمورابلا حيتيو .يوهجلاو يلحملا نيديعصلا

 يتلا ةماعلا تاسايسلا عيمج يطغت يتلا سسألا ضعب لالخ نم اهتيلاعفو

  .ينطولا ىوتسملا ىلع ةموكحلا اهذفنت

 راثآ نم ققحتلاب ةينعملا ةلعافلا تاهجلل حمست ،ةلاعفو ةركتبم ةادأ وه

 روظنم مدقي ثيحب .اهجمارب يف ةيمومعلا ةطلسلا اهترطس يتلا تاردابملا

 اهتعضو يتلا فادهألا نم ققحت امب قلعتي اميف دلبلا ةيعضو لوح ماع

 يعامجلا ءانبلا يف ةيسايسلا ةكراشملا ةيلاعف ىدم حضوي هنا امك .اهسفنل

 ةفاضا ،دلبلا لكب ةصاخلا ةيسايسلا ةطشنألا ءادأ حوضو ززعيو ،دلبلا لبقتسمل

 ءادا زيزعت لالخ نم ةماعلا ةايحلا يف ةديجلا ةماكحلا تاسرامم نم ديكأتلا ىلا

 .نييداصتقالا ءاكرشلل هجوملا داصتقالا

 ةطبترم ايسيئر ارشؤم 12 ىلع ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب دمتعي

 :ةيلاتلا تاعاطقلاب

   نيوكتلاو ةيبرتلا عاطق  .1

 ةفاقثلا عاطق  .2

 راكتبالاو ةعانصلا عاطق  .3

 ليغشتلا عاطق  .4

 يبارتلا طيطختلا عاطق  .5

 ةحصلا عاطق  .6

 ةضايرلا عاطق  .7

 ةيعامتجالا ةيمنتلا عاطق  .8

 ةيداصتقالا ةيمنتلا عاطق  .9

 هيفرتلا عاطق  .10

 ةيمومعلا قفارملا عاطق  .11

 ةيتحتلا ةينبلاو ةيمومعلا تازيهجتلا  .12

 تاسايسلا مييقت رتموراب 
 ةيمومعلا
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 ةنكاس ىضر ةبسن تغلب

 تاسايسلا نع ةجنط ةنيدم

 ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا

 نطاوم 311 حرص ثيح .50٪

 ئلم يف اوكراش ةنطاومو

 مييقت رتموراب نايبتسا

 ةيمومعلا تاسايسلا

 مهاضر نع ةيوهجلاو ةيلحملا

 ةدوج نع ٪46.65 ةبسنب

 نيوكتلاو ةيبرتلا عاطق

 ٪48.42 ةبسنبو ،ةنيدملاب

 ٪46.62و ،ةفاقثلا عاطق نع

 .راكتبالاو ةعانصلا عاطق نع

 وه يضح ليغشتلا عاطق

 ىلا لصت ىضر ةبسنب رخالا

 طيطختلا عاطقو 43.79٪

  ىلا لصت ةبسنب يبارتلا

   نيوكتلاو ةيبرتلا عاطق 46.65%

 ةفاقثلا عاطق 48.42%

 راكتبالاو ةعانصلا عاطق 46.62%

 ليغشتلا عاطق 43.79%

 يبارتلا طيطختلا عاطق 50.40%

 ةحصلا عاطق 32.37%

 ةضايرلا عاطق 57.97%

 ةيعامتجالا ةيمنتلا عاطق 48.39%

 ةيداصتقالا ةيمنتلا عاطق 61.99%

 هيفرتلا عاطق 61.69%

 ةيمومعلا قفارملا عاطق 41.09%

 ةيتحتلا ةينبلاو ةيمومعلا تازيهجتلا 60.68%

 

 
 

 
  

 ىلا تلصوو يحصلا عاطقلا يف اهليجست متف ةبسن فعضأ اما .50.40٪

 ةيمنتلا عاطقو ٪57.97 ىلا هيلع ىضرلا ةبسن تلصو ةضايرلا عاطق .32.37٪

  .٪48.39 ىلا ةيعامتجالا

 اهيلت ٪61.99 ةبسنب ةيداصتقالا ةيمنتلا عاطقب اهليجست مت ىضر ةبسن ىلعا

 قفارملا عاطق اما .٪61.69 ةبسنب هيفرتلا عاطقب ةلجسملا ىضرلا ةبسن

 عاطقل ةبسنلابو .٪41.09 يهو ةميق فعضأ يناث رخالا وه لجسف ةيمومعلا

   ٪60.68 ىلا تلصو ةديج ةميق لجس دقف ةيتحتلا ةينبلاو ةيمومعلا تازيهجتلا

 ةحفصلاب ةرفوتم عاطق لك ليصافت

  عاطقلاب ةصاخلا

 2019 ةنس ريرقت 



 

6 
 

  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
  

 عاطق ةدوج رشؤم

 نيوكتلاو ةيبرتلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 اذه ىوتسم سايقلو .٪46.65 نيوكتلاو ةيبرتلا

 ةنطاوم 311 ىلع ةلئسأ ةثالث انحرط ىضرلا

 وه ام انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس نم نطاومو

 ةنيدمب يمومعلا ميلعتلا ىوتسمل ماعلا مهمييقت

 ةسردملا يف مهتقث نوميقي فيك مث ؟ةجنط

 ةينبلا نوميقي فيك اريخأو ؟ةجنط ةنيدمب ةيمومعلا

 ؟ةجنط ةنيدمب يمومعلا ميلعتلل ةيتحتلا

 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نيب نم

 ةيبرتلا ةدوج فعض نم ديدشلا مهئايتسا نع 22٪

  ،ةجنط ةنيدمب نيوكتلاو

 اوحرص نيكراشملاو تاكراشملا نم ٪36 .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا نأب ٪33 حرص امنيب

 مهاضر نع ٪9 ربع امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب

 .ةجنط ةنيدمب نيوكتلاو ةيبرتلا عاطق نع ماتلا

 ،نيوكتلاو ةيبرتلا عاطقب ضوهنلا يف هب سأب ال رودب موقت ةصتخملا تاهجلا نا ىلع لدي اذه

  .اهتدوجو اهتريثو نم عفرلا بجيو ةنكاسلل ةيضرم ريغ ىقبت دوهجلا كلت نكلو

01 
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 عاطق ةدوج رشؤم

 ةفاقثلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجملا يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 ىضرلا اذه ىوتسم سايقلو .٪48.42 يفاقثلا

 ةنكاس نم نطاومو ةنطاوم 311 ىلع نيلاؤس انحرط

 ةينبلا ةنكاسلا ميقت فيك انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم

 نوميقي فيك مث ؟ةجنط ةنيدمب ةيفاقثلا ةيتحتلا

 ؟ةجنط ةنيدمب يفاقثلا لاجملا نع مهاضر

 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نيب نم

 يفاقثلا عاطقلا ةدوج نع مهاضر مدع نع 23٪

  .فيعض هناب مهاضر اوميق ثيح ،ةجنط ةنيدمب

 اوحرص نيكراشملاو تاكراشملا نم ٪29 .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا نأب ٪32 حرص امنيب

 مهاضر نع ٪17 ربع امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب

  .ةجنط ةنيدمب يفاقثلا عاطقلا نع ماتلا

 ةيبرتلا عاطق نم لضفأ نيتطقنب ابيرقت تيظح ةفاقثلا عاطق يف ةيمومعلا تاسايسلا

  .رثكا دوهج لذب نم دبال اذل دوشنملا ىوتسملا نع ةديعب ىقبت ىرخألا يه نكلو نيوكتلاو

20  
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 عاطق ةدوج رشؤم

 راكتبالاو ةعانصلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 اذه ىوتسم سايقلو .٪46.62 راكتبالاو ةعانصلا

 نطاومو ةنطاوم 311 ىلع نيلاؤس انحرط ىضرلا

 ىضر ىدم ام انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس نم

 ام مث ؟ةجنط ةنيدمب يلحملا جوتنملا نع ةنكاسلا

 ةجنط ةعامج اهرفوت يتلا تامدخلا نع مهاضر ىدم

 ؟؟ةينورتكلالا طئاسولا ربع

 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نيب نم

 عاطق ةدوج ىوتسم نع مهاضر مدع نع 26٪

  ،ةجنط ةنيدمب راكتبالاو ةعانصلا

 اوحرص نيكراشملاو تاكراشملا نم ٪32 .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا نأب ٪29 حرص امنيب

 مهاضر نع ٪12 ربع امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب

 .ةجنط ةنيدمب راكتبالاو ةعانصلا عاطق نع ماتلا

 ،راكتبالاو ةعانصلا عاطقب ضوهنلا يف هب سأب ال رودب موقت ةصتخملا تاهجلا نا ىلع لدي اذه

  .اهتدوجو اهتريثو نم عفرلا بجيو ةنكاسلل ةيضرم ريغ ىقبت دوهجلا كلت نكلو
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  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
 
  

 عاطق ةدوج رشؤم

 ليغشتلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 ىضرلا اذه ىوتسم سايقلو .٪43.79 ليغشتلا

 نم نطاومو ةنطاوم 311 ىلع ةلئسأ ةعبرأ انحرط

 ةنكاسلا ميقت فيك انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس

 ةنيدمب ةرفوتملا لغشلا صرف ةدوج نع مهاضر

 بتاورلا ىوتسم نع مهاضر نوميقي فيك مث ؟ةجنط

 نع مهاضر نوميقي فيك كلذكو ؟ةجنط ةنيدمب

 اريخأو ؟ةجنط ةنيدمب لغشلا قوسل ةيجولولا ةلوهس

 معدلا جمارب نع مهاضر نوميقي فيك مهانلأس

 ؟ةجنط ةنيدمب يتاذلا ليغشتلا لاجم يف ةمدقملا

  ٪30 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نم

 طسوتم عاطقلا نأب ٪33 حرص امنيب ،ةجنط ةنيدمب ليغشتلا عاطق ةدوج نع مهاضر مدع نع

 ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب اوحرص نيكراشملاو تاكراشملا نم ٪28 .ةنيدملاب ةدوجلا

 .ةجنط ةنيدمب ليغشتلا عاطق نع ماتلا مهاضر نع ٪10 ربع امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب

 لاجم يف ةيمومعلا تاسايسلا نع ماتلا مهاضر نع اوربع نيبوجتسملا نم ٪10 نا عم

 ديزملا لذب بولطملاو ،ادج ةعفترم ىضرلا مدع ةبسن ىقبت هنا الإ ،ةجنط ةنيدمب ليغشتلا

  .ةجنط ةنيدمب عاطقلا ةدوج نم عفرلل دوهجلا نم
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  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
 
  

 عاطق ةدوج رشؤم

 يبارتلا طيطختلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 اذه ىوتسم سايقلو .٪50.40 يبارتلا طيطختلا

 ةنطاوم 311 ىلع ةلئسأ ةثالث انحرط ىضرلا

 ىدم ام انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس نم نطاومو

 فرط نم ةمدقملا تامدخلا ةدوج نع مهاضر

 ىدم ام مث ؟ةجنط ةنيدمب يمومعلا فظوملا

 ام اريخأو ؟ةجنط ةنيدمب يئيبلا عضولا نع مهاضر

 ؟ةجنط ةنيدمب ةينارمعلا ةئيهتلا نع مهاضر ىدم

 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نيب نم

 عاطق ةدوج فعض نم ديدشلا مهئايتسا نع 22٪

  ،ةجنط ةنيدمب يبارتلا طيطختلا

 اوحرص نيكراشملاو تاكراشملا نم ٪30 .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا نأب ٪28 حرص امنيب

 مهاضر نع ٪19 ربع امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب

 .ةجنط ةنيدمب يبارتلا طيطختلا عاطق نع ماتلا

 طيطختلا عاطق نع مهاضر نع نيبوجتسملا نم ٪19 ربع ،ةقباسلا تاعاطقلا سكع ىلع

 اهلكأ يطعت تأدب ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةلوذبملا دوهجلا نا دكؤي اذهو ،يبارتلا

  .بولطملا ىوتسملا ىلا لصت مل تلاز ال اهنكلو
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  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
  

 عاطقلا ةدوج رشؤم

 يحصلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 اذه ىوتسم سايقلو .٪32.37 نيوكتلاو ةيبرتلا

 ةنطاوم 311 ىلع ةلئسأ ةثالث انحرط ىضرلا

 نع انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس نم نطاومو

 ؟ةجنط ةنيدمب يحصلا عاطقلا نع ةنكاسلا ىضر ىدم

 نم ةمدقملا تامدخلا ةدوج نع مهاضر ىدم ام مث

 ىدم ام اريخاو ؟ةجنط ةنيدمب ةيحصلا رطالا فرط

 ؟ةجنط ةنيدمب ةيحصلا ةيتحتلا ةينبلا ةدوج نع مهاضر

 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نيب نم

 ةيحصلا تامدخلا فعض نم ديدشلا مهئايتسا نع 58٪

 .اهليجست مت ةميق ربكأ يهو ،ةجنط ةنيدمب ةمدقملا

 امنيب ،هب سأب ال هناب لاجملا ٪13 ميق امنيب .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا نأب اوحرص 26٪

 .ةجنط ةنيدمب ةحصلا عاطق نع ماتلا مهاضر نع ٪4 طقف ربع

 مت يتلا تاعاطقلا عيمج نيب فعضألا يه يحصلا عاطقلاب اهليجست مت يتلا ىضرلا ةبسن

 ةلوذبملا دوهجلا نا ىلع لدي امنا ءيش ىلع لد نا اذهو ،اهنع ةنكاسلا ىضر ءاصقتسا

 حالصال نيلعافلا عيمج دوهج رفاظت بجيو ىوتسملا نود وا ةفيعض تلاز ال عاطقلاب ضوهنلل

  .ةنيدملاب عاطقلا
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  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
 
  

 عاطقلا ةدوج رشؤم

 يضايرلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 انحرط ىضرلا اذه ىوتسم سايقلو .٪57.97 ةضايرلا

 ةنيدم ةنكاس نم نطاومو ةنطاوم 311 ىلع نيلاؤس

 ةينبلا ةدوج نع مهاضر ىدم نع انلأس الوأف ،ةجنط

 نع مهاضر ىدم مث ؟ةجنط ةنيدمب ةيضايرلا ةيتحتلا

 ؟ةجنط ةنيدمب ةماع ةفصب ةضايرلا عاطق

 ٪12 طقف ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نم

 يضايرلا عاطقلا نع مهاضر مدع نع اوربع نم مه

 طسوتم عاطقلا نأب ٪22 حرص امنيب ،ةجنط ةنيدمب

 .ةنيدملاب ةدوجلا

 ةنيدملاب عاطقلاب ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب اوحرص نيكراشملاو تاكراشملا نم 37٪

 .ةجنط ةنيدمب ةضايرلا عاطق نع ماتلا مهاضر نع ٪29 ربع امنيب ،اهب سأب ال

 ةصتخملا تاهجلا نا ىلع لدي اذهو ةديج ربتعت لاجملا نع ماتلا ىضرلل ةبسن ٪29 ليجست

 نم عنمي ال اذهو ،ةنيدملاب يضايرلا عاطقلاب ضوهنلا يف ديج ىلا هب سأب ال رودب موقت

  .اهتريثو نم عفرلاو دوهجلا كلت ديوجت

07 



 

13 
 

  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
  

 عاطق ةدوج رشؤم

 ةيعامتجالا ةيمنتلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 اذه ىوتسم سايقلو .٪48.39 ةيعامتجالا ةيمنتلا

 نطاومو ةنطاوم 311 ىلع نيلاؤس انحرط ىضرلا

 مهاضر ىدم نع انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس نم

 ؟ةجنط ةنيدمب ةمدقملا ةيعامتجالا تامدخلا ةدوج نع

 ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا ةدوج نع مهاضر ىدم مث

 )... ةيئاسن يداون ،بابشلا رود( ؟ةجنط ةنيدمب

 ٪21 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نم

 ةنيدمب ةيعامتجالا ةيمنتلا عاطق نع مهاضر مدع نع

  ،ةجنط

 تاكراشملا نم ةبسنلا سفنو .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا نأب ٪33 حرص امنيب

 امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب اوحرص نيكراشملاو

 .ةجنط ةنيدمب ةيعامتجالا ةيمنتلا عاطق نع ماتلا مهاضر نع ٪14 ربع

 دوهجب ةجنط ةنيدم ةنكاس نإف ،طسوتملا قوف ىضرلا ىوتسمل دسألا ةصح ىقبت امنيب

 ريغ ىقبت يتلا دوهجلا كلت ،ةيعامتجالا ةيمنتلا عاطقب ضوهنلا يف ةيمومعلا تاطلسلا

  .اهتدوجو اهتريثو نم عفرلا بجيو ةنكاسلا نم ريثكلل ةيضرم

08 



 

14 
 

  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
  

 عاطق ةدوج رشؤم

 ةيداصتقالا ةيمنتلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 هلجس لدعم ىلعا وهو  .٪61.99 ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب

 اذه ىوتسم سايقلو .2019 ةنسل ةجنط ةنيدمب

 نطاومو ةنطاوم 311 ىلع نيلاؤس انحرط ىضرلا

 مهاضر ىدم نع انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس نم

 قاوسا( ةجنط ةنيدمب ةيداصتقالا قفارملا ةدوج نع

 يداصتقالا ومنلا نع مهاضر ىدم مث ؟)...برقلا

 ؟ةنيدملاب

 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نيب نم

 يداصتقالا عاطقلا نع مهاضر مدع نع ٪8 طقف

 تاكراشملا نم ٪38 .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا نأب ٪19 حرص امنيب ،ةنيدملاب

 امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب اوحرص نيكراشملاو

 .ةجنط ةنيدملاب ةيداصتقالا ةيمنتلا عاطق نع ماتلا مهاضر نع ٪35 ربع

 دح ىلا ةنكاسلا ىضر ىلع لدي اذهو ،رتمورابلا هلجسي لدعم ربكأ اذه ربتعي اقباس انركذ امك

  .ةيداصتقالا ةيمنتلا لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا نع ديج
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  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
  

 عاطق ةدوج رشؤم

 هيفرتلا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 هلجس لدعم ىلعا يناث وهو  .٪61.69 هيفرتلا

 ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب

 اذه ىوتسم سايقلو .2019 ةنسل ةجنط ةنيدمب

 ةنطاوم 311 ىلع ةلئسأ ةثالث انحرط ىضرلا

 نع انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس نم نطاومو

 ؟مهطيحمب ءارضخلا تاءاضفلا ةدوج نع مهاضر ىدم

 ةيعيبطلا تاهزتنملا ةدوج نع مهاضر ىدم مث

 تاءاضف ةدوج نع مهاضر ىدم اريخأو ؟ةجنط ةنيدمب

 )... يهيفرتلا ءانيملا( ؟ةجنط ةنيدمب هيفرتلا

  ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نيب نم

 طسوتم عاطقلا نأب ٪20 حرص امنيب ،ةنيدملاب يهيفرتلا عاطقلا نع مهاضر مدع نع ٪12 طقف

 ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب اوحرص نيكراشملاو تاكراشملا نم ٪30 .ةنيدملاب ةدوجلا

 .ةجنط ةنيدمب هيفرتلا عاطق نع ماتلا مهاضر نع ٪38 ربع امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب

 اذهو ،ةنيدملاب هيفرتلا عاطقب ضوهنلا يف ديج رودب موقت ةصتخملا تاهجلا نا ىلع لدي اذه

  .اهتريثوو اهتدوج نم عفرلا نم عنمي ال
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  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
  

 عاطق ةدوج رشؤم

 ةيمومعلا قفارملا
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 ةميق فعضأ يناث يهو .٪41.09 ةيمومعلا قفارملا

 ىضرلا اذه ىوتسم سايقلو .يحصلا عاطقلا دعب

 ةنكاس نم نطاومو ةنطاوم 311 ىلع نيلاؤس انحرط

 ةدوج نع مهاضر ىدم نع انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم

 ؟ةجنط ةنيدمب يمومعلا قفرملاب ةمدقملا تامدخلا

 ءاضقل هنوجاتحي يذلا تقولا نع مهاضر ىدم نع مث

 ؟ةنيدملاب يرادا ضرغ

 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نيب نمف

 عاطق ةدوج فعض نم ديدشلا مهئايتسا نع 36٪

  ،ةجنط ةنيدمب ةيمومعلا قفارملا

 اوحرص نيكراشملاو تاكراشملا نم ٪26 .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا نأب ٪30 حرص امنيب

 مهاضر نع ٪7 طقف ربع امنيب ،اهب سأب ال ةنيدملاب عاطقلاب ضوهنلل ةصتخملا تاهجلا دوهج ناب

 .ةجنط ةنيدمب نيوكتلاو ةيبرتلا عاطق نع ماتلا

 نع ةديعبو ةيضرم ريغ لظت عاطقلاب ضوهنلل ةلوذبملا دوهجلا ىلع لدت هالعأ ماقرألا

  .ةنكاسلا فرط نم دوشنملا ىوتسملا
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  2019 ةنسل ىضرلا ريرقت – ةجنط ةنيدمب  ةيبارتلا ةيمومعلا تاسايسلا مييقت رتموراب
  

 عاطق ةدوج رشؤم
 ةيمومعلا تازيهجتلا

 ةيتحتلا ةينبلاو
 

 

 

 

 نع ةجنط ةنيدم ةنكاس ىضر ىوتسم لصو

 لاجم يف ةيوهجلاو ةيلحملا ةيمومعلا تاسايسلا

 سايقلو .٪60.68 ةيتحتلا ةينبلاو ةيمومعلا تازيهجتلا

 311 ىلع ةلئسأ ةعبرأ انحرط ىضرلا اذه ىوتسم

 انلأس الوأف ،ةجنط ةنيدم ةنكاس نم نطاومو ةنطاوم

 رقم نم ةيساسالا تامدخلا برق نع مهاضر ىدم نع

 تازيهجتلا ةدوج نع مهاضر ىدم مث ؟مهانكس

 ىدم كلذ دعب ،)... ةرانا( ؟ةجنط ةنيدمب ةيمومعلا

 ؟ةجنط ةنيدمب رطانقلاو قرطلا ةدوج نع مهاضر

 ةنيدمب ةيتحتلا ةينبلا روطت نع مهاضر ىدم اريخاو

 ؟ةجنط

 ٪13 ربع ،نايبتسالا يف ةكراشمو كراشم 311 نمف

 نأب ٪17 حرص امنيب ،ةجنط ةنيدمب ةيتحتلا ةينبلاو ةيمومعلا تازيهجتلا نع مهاضر مدع نع

 عاطقلا اوميقي نا ٪37 راتخاو ،هب سأب ال عاطقلا ناب ٪33و .ةنيدملاب ةدوجلا طسوتم عاطقلا

  .ادج ديج وا ديج هناب

 دوهجلاب فرتعتو ةنيدملاب ةيمومعلا تازيهجتلا نع ةنكاسلا ىضر ىلع لدت هالعأ ماقرألا

  .لاعفلا مييقتلاو ةديجلا ةمكوحلا ربع ديوجتلل ةلباق ةبسنلا ىقبت هنا الا ،ةلوذبملا
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