
 رھشب ةصاخ ةسارد
2021 ماعل ناضمر

ایقيرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم



يذیفنتلا صخلملا

 يف .اھلاح ىلع كرابملا رھشلا لالخ نیكراشملا براجت ىقبت
نیتورلا يف تارییغت ثودح يف لثمتملا يدحتلا لازي ال نیح
 .ةعبتم تاعاسب راطفإلا لبق نآرقلا ةءارق ىقبتس .ًامئاق يمویلا
 ةیناضمرلا مھتالسلسم ةدھاشم ىلإ نیكراشملا علطتیسو
 تايوتحملا رثكأ نم ناضمر رھشب ةصاخلا عیضاوملا ربتعت .ةلضفملا
 ىلع ءيش لك ىقبيو ودبیس .تنرتنإلا ىلع اھنع ثحبلا متي يتلا

؟ةلداعملا ىلإ19-دیفوك ةحئاج ةفاضإ تمت ول اذام نكلو هلاح

 .ىرخأب وأ ةقيرطب مھیلع رثأ عضولا نأب ًابيرقت صخش لك يعدي
 ،فورظلا كلحأ يف ىتح نكل .دجلا لمحم ىلع رمألا ذخأي عیمجلا
 نأب لوقي مھلاح ناسلو نییباجيإ ءاقبلا ىلإ نوملسملا ىعسي
 رھش سوقط اھیف نوسرامي يتلا ةقيرطلا نم ریغیس عضولا
 مھنأ نم مغرلاب يباجيإ لكشب مستیس رییغتلا ذھ نكل ،ناضمر
.ماعلا اذھ يھتنت نل19-دیفوك ةحئاج نأب كلذك نودقتعي

 نوملسملا هیف عمتجي يذلا ماعلا نم تقولا ،ًايدیلقت ،ناضمر ربتعي
 ةیناكمإ حبصت ،ةحئاجلا ببسب نكل .ءاقدصألاو ةلئاعلا عم ةریبك دادعأب
 جراخ ماعطلا لوانتو يعامتجالا طالتخالا حبصي ثیح .ةدودحم ةكرحلا
 راطفإلا لوانت مدع ىلإ نوملسملا ىعسي .جاعزإلل ًاریثم ًارمأ لزنملا
 ربع لیصوتلا تامدخ حبصت نیح يف .ناضمر مایخو معاطملا يف
 ءارشلاب رجاتملا ةقورأ نمض لقنتلا نع ةضاعتسالا متيو .لقأ تنرتنإلا

.ةيودألاو فیظنتلا تاودأ ىلع بلطلا دادزي امك .تنرتنإلا ربع

 دیب ًادي ملاعلا لوح ةفلتخم نادلب تلمع ،ةحئاجلا راشتنا ةيادب عم
 يف نوملسملا رواست لازي ال .سوریفلا اذھل ًةياھن عضي حاقل ريوطتل
 رثكأ ططخي ،كلذ نم مغرلاب .حاقللا ةیلاعف لوح كوكشلا ةقطنملا
 نوعسي ال نيذلا كئلوأ امأ .حاقللا يقلت/ىلع لوصحلل مھفصن نم
.حاقلل ةیبناجلا راثآلا نم نوقلق مھنأب نولوقیف هیلع لوصحلل

ناضمر يف ةعبتملا ةیمویلا تاداعلا

12 ىتح ليربأ13 نم ةدملا لالخ ماعلا اذھ ناضمر رھش لحي .كرابملا ناضمر رھش مودقب ایقيرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف نیملسملا نیيالم لفتحي
 ربعةساردلا هذھ نم ضرغلا لثمتي .ةحئاجلا لظ يف ناضمر رھشب ملاعلا ءاحنأ عیمج يف نوملسملا اھیف لفتحي يتلا ةیناثلا ةنسلا يھ ةنسلا هذھ .ويام
.2021 ماع يف كرابملا رھشلا سوقط ةسرامم لالخ ءالمعلا كولس ىلع "دوھعملا ديدجلا" عضولا اذھ اھكرتي يتلا راثآلا نم ققحتلا يف تنرتنإلا

19-دیفوك لوح ةدئاسلا رعاشملا

دوھعملا ديدجلا عضولاو ناضمر

حاقللا ىلع لوصحلا



ناضمر رھش لالخ تايدحتلا ربكأ

35% 34% 31% 30%
21%

1

 نیتورلا يف رییغتلا
يمویلا

علسلا راعسأ ةدایز  تامازتلالا ةدایز
ةیلاملا

 لكاشم/مونلا ةلق
مونلا يف

 زیكرت ةلاحب ءاقبلا
مایصلا ءانثأ

2 3 4 5

 ةدایز نم لاجرلا قلق نأ ةظحالم مھملا نم
 قلق نم ربكأ نوكی ةیلاملا تامازتلالا

.ءاسنلا

34.3%26.5%

.ناضمر يف مایصلا اوررق نمم بیجتسم1348 :ساسألا

 ةدایزب )ماع25-15 نم(ً انس رغصألا ةیرمعلا ةئفلا رثأتت ال
 ةیرمعلا تائفلابً ةنراقم كرابملا رھشلا لالخةیلاملا تامازتلالا

ً.انس ربكألا

 .)٪35( يمویلا مھتایح نیتور ىلع ثدحي يذلا رییغتلا يف كرابملا رھشلا لالخ نیكراشملا رواسي يذلا ربكألا قلقلا لثمتي
.)٪34( غلبتف علسلا راعسأ يف ةعقوتملا ةدايزلا امأ .لماك رھش ةدمل مھتحار نع نودعتبیس مھنأب اذھ ىنعم



17%

18%

19%

42%

59%

راطفإلا دعوم لبق ةطشنألا تاعاس

.ناضمر يف مایصلا اوررق نمم بیجتسم1348 :ساسألا

نآرقلا ةءارق

خبطلا

ةالصلا

تنرتنالا مادختسا

زافلتلا ةدھاشم

 يفف .نیسنجلا نیب ةماھلا قورفلا مظعم ةیؤر نكمی
 ددع لیمی ،راطفإلا ماعط يھطب ءاسنلا لغشنت نیح
 ،نآرقلا ةءارق يف مھتقو ءاضق ىلإ لاجرلا نم ریبك
.نویزفلتلا ةدھاشمو تنرتنإلا مادختساو

 نادلبلا نم رصم ربتعت ،ةفلتخملا نادلبلا ىلإ رظنلا دنع
.راطفإلا لبق خبطی ناكسلا نم ًالیلقً اددع نأ رابتعاب ةزرابلا

27%

68%

16%

22%

20%

46%

77%

12%

12%

نآرقلاةءارق

خبطلا

تنرتنالا مادختسا

زافلتلا ةدھاشم

 لك ىدل يناحورلا بناجلا ناضمر رھش يوقي
 متت طاشن مھأ نآرقلا ةءارق ربتعت ،كلذل .نمؤم
.راطفإلا لبق )٪59( ةبسنب هتسرامم



لقأ وأ رثكأ ةجردب ةطشنألا ةسرامم

.ناضمر يف مایصلا اوررق نمم بیجتسم1348 :ساسألا

 ةدايز
ةبسنب

23%

 سفن
 عضولا

يدایتعالا
ةبسنب

21%

ضافخنا
ةبسنب

47%

ال/قبطم ریغ
ةبسنب ةباجإ

9%

 ةدايز
ةبسنب

15%

 سفن
 عضولا

يدایتعالا
ةبسنب

25%

ضافخنا
ةبسنب

48%

 ال/قبطم ریغ
ةبسنب ةباجإ

12%

 ةدايز
ةبسنب

13%

 سفن
 عضولا

يدایتعالا
ةبسنب

30%

ضافخنا
ةبسنب

52%

ال/قبطم ریغ
ةبسنب ةباجإ

5%

 ةدايز
ةبسنب

9%
 سفن
 عضولا

يدایتعالا
ةبسنب

21%

ضافخنا
ةبسنب

44%

ال/قبطم ریغ
ةبسنب ةباجإ

26%

 ةدايز
ةبسنب

7%
 سفن
 عضولا

يدایتعالا
ةبسنب

ضافخنا22%
ةبسنب

64%

ال/قبطم ریغ
ةبسنب ةباجإ

7%

 ةدايز
ةبسنب

3%
 سفن
 عضولا

يدایتعالا
ةبسنب

7%

ضافخنا
ةبسنب

40%

ال/قبطم ریغ
ةبسنب ةباجإ

50%

ويدیفلا باعلأ بعل

زافلتلا ةدھاشم قوستلا تنرتنالا حفصت

 لثم( ةیضايرلا نيرامتلا ةسرامم
ةضايرلا وأ )ةقایللا

يعامتجالا لصاوتلا عقاوم مادختسا

 ةیبلاغلا نأ نم مغرلاب
 ىلع نولمعیس ىمظعلا

 هنوضقي يذلا تقولا ضفخ
 ةطشنألا ةسرامم يف
 حفصت لثم ةيدایتعالا
لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا
 ددع لمعیس ،يعامتجالا
ىلعنیبیجملا نم ریبك
 هنوضمي يذلا تقولا ةدايز
 امیسال ،ةشاشلا مامأ
.)٪23( ةبسنب زافلتلا



ةینويزفلتلا جماربلا

.ناضمر يف مایصلا اوررق نمم بیجتسم1348 :ساسألا

 ءزجلا ىلع ةیناضمرلا تالسلسملا ىظحت
 نیب ًةصاخ )٪54( ةبسنب مامتھالا نم ربكألا
 ءاسن10 لك نم6 لضفت ثیح ءاسنلا طاسوأ
.اھتدھاشم

 ددع لاجرلا ىدل دجوي ،رخآلا بناجلا ىلع
 جماربلا ةدھاشم لثم تارایخلا نم ریبك
.مالفألاو ةيراوحلا جماربلاو ،ةینيدلا ةینويزفلتلا

29%

22% 20%

10%
6% 6%

19%

51%

32%

24%
21%

12%
8% 7%

18%

58%

24%
20% 19%

7%
4% 4%

 تالسلسم
ناضمر

 جماربلا
 ةینويزفلتلا

ةینيدلا

 تالسلسملا
ةيدیموكلا

 جمارب
/تاقباسملا

زاغلألا

ةيراوحلا جماربلا مالفألا ىرخأ  دھاشأ ال انأ
 يف زافلتلا

ناضمر

يلامجإلا
ركذ

ىثنأ

ي"م
71%

يروس
34%

,+*(لخ
34%

,12انبل
14%

,5رت
9%

يدنه
4%

ىرخأ
10%

 ةدھاشم لودلا لضفت
 ةجتنملا ضورعلا/تالسلسملا/مالفألا
 )٪99( عیمجلاً ابيرقت ،رصم يف ً.ایلحم
 يف امأ .ةيرصملا جماربلا دھاشي
 ٪63لضفي ،ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
.ةیجیلخلا جماربلا



تنرتنإلا ىلع ناضمر رھش يف مامتھالل ةریثملا عیضاوملا

.ناضمر يف مایصلا اوررق نمم بیجتسم1348 :ساسألا

43%

 ةیمالسإلا عیضاوملا
ةیناضمرلا عیضاوملا/ةینيدلا

38%

وھطلا/ماعطلا

35%

رابخألا

25%

هیفرتلا

22%

ةقایللاو ةحصلا

18%

ةضايرلا

 ةیمالسإلا عیضاوملاب ةقالع اھل يتلا تايوتحملا نع ربكأ لكشب ثحبلا ىلإ نیبیجملا لیمي ،تنرتنإلا مادختسا دنع
 ءالمعلا حفصتي .اھیلت يتلا ةبترملا يف )٪38( ةبسنب وھطلا/ماعطلا تايوتحم يتأتو )٪43( ةبسنب ةیناضمرلا عیضاوملا/ةینيدلا

.يطسو لكشب تايوتحم3 ناضمر رھش لالخ

 امیفنیسنجلا نیب ةیلضفألا حضتت
 .ىوتحملل مھتارایتخاب قلعتي
 نلضفي نھف ،ءاسنلل ةبسنلاب
 ىلعأ ةبسنب وھطلا/ماعطلا ىوتحم
 نيذلا ،)٪63( لاجرلا نم ریثكب
 اذھ قبطني ،)٪20( ةبسنب اھنوعباتي
 ةقایللاو ةحصلا ىوتحم ىلع رمألا
.)٪20 لباقم ٪25( ةبسنب

 ىلع ىوتحملل لاجرلا رایتخا بصني
 )٪24 لباقم ٪44( ةبسنب رابخألا
 لباقم ٪27( ةبسنب ةضايرلا ىلعو
5٪(.

 تارامإلا قوس ىلإ رظنلا ىدل
 ًاددع نأب دجن ،ةدحتملا ةیبرعلا
 عیضاوم نولضفي ءالمعلا نم ًاریبك
 )٪48( ةبسنب وھطلا/ماعطلا
يف .ىرخألا ةقطنملا لودب ًةنراقم
ىوتحملا لیضفت ةبسن نأ نیح
 ةكلمملا يف ةعفترم يرابخإلا
.)٪47( ةبسنب ةيدوعسلا ةیبرعلا

 رمألا قلعتي امدنع هنأب ظحالن
 لصحت ،ةقایللاو ةحصلا ىوتحمب
 ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 ىلع ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلاو
 و ٪30 ةبسنب ةعباتم ةبسن ىلعأ

ضفخنت امنیب .يلاوتلا ىلع 28٪
.٪15 غلبتل رصم يف ةبسنلا هذھ

 ىدل لضفملا يھیفرتلا ىوتحملا ربتعي
 ةبسنبً اماع35-26 نم ةيرمعلا ةئفلا
)32٪(.

45-36 نم ً،انس ربكألا ةيرمعلا تائفلا امأ
 مامتھا اھيدلف ً،اماع45 نم رثكأوً اماع
 ةبسنب يرابخإلا ىوتحملا ةدھاشمب ربكأ

.يلاوتلا ىلع ٪43 و 38٪

 ةيرمعلا ةئفلا يضايرلا ىوتحملا بذجي
 ةبسنب ربكأ لكشبً اماع45-36 نم
)23٪(.



تنرتنإلا ىلع لضفملا يھطلا/ماعطلا ىوتحم

.تنرتنإلا ىلع ربكأ "وھط/ماعط" ىوتحم ةیؤرب نیمتھملا نم بیجتسم515 :ساسألا

37%

31%

28%

28%

26%

ناضمر يف ةیحصلا ةیئاذغلا تایمحلا

ةلاقبلا راعسأو ضورع

ةیلودلا تافصولا

شطعلاب ةقلعتملا حئاصنلا

وھطلا حئاصنو تاداشرإ

75%

)ةیقرشلا( ةیبرعلا تافصولا

 ىوتحم نم ديزملا ةدھاشمب نیمتھملا نیبیجملا ثلث ثحبي
 .)ةیقرشلا( ةیبرعلا تافصولا نع تنرتنإلا ىلع "وھطلا/ماعطلا"
 )٪37( ةبسنب وھطلا حئاصنو تاداشرإ نع ثحبلا نم ریثكب رثكأ
.)٪31( ةبسنب شطعلاب ةقلعتملا حئاصنلاو

 ریثم ٍوحن ىلع ،لاجرلا ودبي
ً ایعو رثكأ مھنأب ،ةشھدلل
 ٪48 هتبسن ام نأ ثیح راعسألاب
 ىوتحم نوبحي نمم
 نع نوثحبي "وھطلا/ماعطلا"
.اھراعسأو ةلاقبلا ضورع



راطفإلا نكامأ

بیجتسم1400 :ساسألا

12%

68%

20%

معن
ال

دیكأ سیل

7%

79%

14%

66%
20%

14% 25%

53%

23%

 يف كئاقدصأ عم
معاطملا يفمھب صاخلا ناكملا ناضمر مایخ يف  يف ةرسألا دارفأ عم

مھب صاخلا ناكملا

 مت ،ديدجلا رایعملا اذھ دوجو عم نكل .مھعمجت يتلا طباورلا زيزعتل ،عمتجملاو ءاقدصألاو ةلئاعلا عم راطفإلا متي ،ميدق رایعمك
 ال .)٪66( ةبسنب مھصخي يذلا ناكملا مئالي امب طقف نیبرقملا ةرسألا دارفأ عم راطفإلا لوانت متي ثیح ،يدسجلا دعابتلا ضرف
.يلاوتلا ىلع ءالمعلا نم ٪79و ٪68 هتبسن املً ارایخ ةیناضمرلا مایخلاو معاطملا لثم ةماعلا نكامألا ىلإ باھذلا ربتعي

 جورخلا يف لعفلاب لاجرلا بغري
.ءاسنلا عم ًةنراقم راطفإلا لوانتل

ً انس ربكألا ةيرمعلا ةئفلا ضراعت
 جورخلا ةدشب ً)اماع45 نم رثكأ(
.راطفإلا لوانتل



؟نخدم ریغ وأ نخدم

بیجتسم1400 :ساسألا

لاجرلا نم نینخدملا

34%

ءاسنلا نم تانخدملا

10%

24%

 نونخدي مھنأب نولوقي لیلقب لاجرلا ثلث فصن نم رثكأ ،نیسنجلا ىلإ رظنلا لالخ نمو ،نونخدي مھنأبً ابيرقت لاجرلا عبر يعدي
.طقفءاسنلا رشُع عم ًةنراقم



19-دیفوك ةحئاج عم لماعتلا

بیجتسم1400 :ساسألا
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81%

ةياغلل قلق
؟يلاحلا19-دیفوك عضو نم كقلق ىدمام

قلق
؟يلاحلا19-دیفوك عضو نم كقلق ىدم ام

طیسب لكشب قلق
؟يلاحلا19-دیفوك عضو نم كقلق ىدم ام

قلق ریغ
؟يلاحلا19-دیفوك عضو نم كقلق ىدم ام

31%
31%

13%

26%

 لاق ،ةیلاحلا19-دیفوك ةحئاج عم لماعتلا يف نیبیجملا ةيدج ىدم لوح لاؤس هیجوت مت امدنع
.يدج لكشب ةلأسملا نوذخأي مھنأب ءالمع10 لك نیب نم8

 مھنأب ءالمعلا نم ٪93 لوقي ذإ ،صاخ لكشب ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يفً احضاو اذھ ودبي
 ال مھنأب )٪23( رصم يف نیبیجملا نم ریبك ددع لاق ،ىرخأ ةیحان نم .روعشلا سفنب نورعشي
.يدج لكشب يلاحلا عضولا نوذخأي

 نوكت نأ برغتسملا ریغ نم
ً انس ربكألا ةيرمعلا تائفلا
 نم رثكأوً اماع45-36 نم(

 ذخأت يتلا يھ ً)اماع45
 اھنأل يدج لكشب عضولا
 راثآلل ةضرعملا ةئفلا
 درجمب ضرملل ةیبلسلا
.هب ةباصإلا

صوصخب ديدشلا قلقلا/قلقلابً ابيرقت نیبیجم10 لك نیب نم6 رعشي
 نیح يف ،اھب نیمتھم ریغ مھنأب لاجرلا نم ٪15 لاق ذإ .ةیلاحلا ةلأسملا
.عضولا صوصخب ةياغلل تاقلق نھنأب ءاسنلا نم ٪29 تلاق



ةلئاعلا ىلع19-دیفوكل رشابملا ریثأتلا

بیجتسم1400 :ساسألا

؟ضرملا يشفتب كتایح ترثأت فیك

ریبك لكشب ریغت ،معن
55%

 لكشب نكل ریغت ،معن
طقف طیسب

38% 8%
 ناك امك عضولا يقب ،ال

ًاقباس

 طقف ةلیلق ةلق .ةحئاجلاب ،طقف طیسب لكشب وأ ریبك لكشب ،رشابم لكشب نیبیجملا نم )٪92(ً ابيرقت صخش لك رثأتي نأ برغتسملا ریغ نم
.ةحئاجلا نع مجانلا يبلسلا ریثأتلا نم نوناعي الو يفكي امب نیظوظحم نوربتعي )8٪(



؟ضرملا يشفت يھتنیس ىتم

بیجتسم1400 :ساسألا

رھشأ3 نوضغ يف رھشأ6 نوضغ يف رھشأ9 نوضغ يف رھشأ9 نم رثكأ

17% 17% 14% 52%

 يف )لقأ وأ رھشأ9 نوضغ يف( ماعلا اذھ يھتنیس هنأب اولاقو نیلئافتم ةئاملاب48 ناك .ضرملا يشفت ءاھتنا دعوم لوحً ابيرقت نیفصن ىلإ نیبیجملا مسقنا
 ةيرمعلا تائفلا نمً امؤاشت رثكأ )٪57( نسلا رابك ناكو .عضولا اذھ يھتني نأ لبق لوطأً اتقو قرغتسیس رمألا نأب اولاقو نیمئاشتم )%52( ةیقبلا ناك نیح
.ةحئاجلا هذھ يھتنتل رھشأ9 نم رثكأ قرغتسیس رمألا نأب ولاقو ىرخألا



19-دیفوك نع جتانلا عضولا لالخ ناضمر

بیجتسم1400 :ساسألا

ةیباجيإ ةقيرطب ،معن 44%

ةیبلس ةقيرطب ،معن 21%

 نوكیس لاحلا نأب دقتعأ
يضاملا ماعللً اھباشم 36%

 نكلوً افلتخم نوكیس هنأب ةیبلغألا لاق ،ماعلا اذھً افلتخم ناضمر نوكیس اذإ ام مھلاؤس مت امدنعو .يلاحلا عضولا ءوض يف ةیباجيإلا وحن نیبیجملا لیمي
 نوكیس ناضمر نأب نیلئاق نییبلس )٪24-ً اماع45 نم رثكأ(ً انس ربكألا ةيرمعلا ةئفلاو )٪24( لاجرلا نم ریبك ددع ناك نیح يف .)٪44( ةیباجيإ ةقيرطب
.ةیبلس ةقيرطبً افلتخم



ةیعامتجالا تاعمجتلاو جراخلا يف ماعطلا لوانت

بیجتسم1400 :ساسألا

معن ال

21%

79%

 طاسوأ نیب ربكأ ةبسنلا هذھو )٪79( حایترالا مدعب نورعشي نیبیجملا لعجت ةیعامتجالا تاعمجتلا روضح وأ معطم يف جراخلا يف ماعطلا لوانت ةركف لازت ال
.)٪86-ً اماع45 نم رثكأ(ً انس ربكألا نیبیجملا



ماعطلا لیصوت ةمدخ ىلع ةئراطلا تارییغتلا

بیجتسم1400 :ساسألا

 ،ىودعلاو ثولتلا نع ةئشانلا فواخملا ةجیتن
 )٪46( ةبسنب نیبیجملا نأب دكؤملا نم

 لیصوت ةمدخ قيرط نع ماعطلا نوبلطیس
 لكشب كولسلا اذھ حضتي .لقأ لكشب ماعطلا
.)٪51( ةبسنب ءاسنلا دنع ربكأ

مھنأب اولاقو نيرثأتم ریغ لاجرلا نأب ودبي
 يدایتعالا عضولا سفنب ةمدخلا نومدختسیس

)%42( ةبسنب



تنرتنإلا ربع ءارشلا لباقم رجاتملا يف تالوجلا

بیجتسم1400 :ساسألا

 نع ةضاعتسالا
 لخاد تالوجلا
 تایلمعب رجاتملا

 ربع ءارشلا
تنرتنإلا

معن
51%

ال
49%

 دوجو دیجلانمكلذل .ةيرورضلا مھتامزلتسم ءارشل باھذلا سانلا ىلع لازي ال هنأ الإ ،نھارلا تقولا يفً ائبع لكشي لزنملا نم جورخلا نأب ودبي ام ىلع
 تایلمعب رجاتملا لخاد تالوجب مایقلا نع ةضاعتسالا يف )٪51( لیلقب فصنلا نم رثكأ ركفي ،ببسلا اذھل .رجاتملا لخاد تالوجلا لحم لحتل ایجولونكتلا
.تنرتنإلا ربع ءارشلا

 اھمدقت يتلا ةعساولا تارایخللً ارظن
 ،تنرتنإلا ربع ءارشلل تنرتنإلا تاصنم
 ةیبرعلا ةكلمملا يف نیبیجملا لیمي
 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا
 و ٪64 ةبسنب ،تنرتنإلا ربع ءارشلا ىلإ

.يلاوتلا ىلع 57٪



قوستلا كولس ىلع ریثأتلا

بیجتسم1400 :ساسألا

 نم ریثكلا .19-دیفوك ببسبً افلتخم قوستلا تابرع لكش ودبیس
 ةیلزنملا فیظنتلا داوم نم ديزملا ءارش يف نآلا نوركفي نیبیجملا
 ةبسنب ةرخافلا تاجتنملاو )٪19( ةبسنب ةيودألاو )٪46( ةبسنب
 لقأ ةیمكً ابيرقت نیبیجملا فصن يرتشیس نیح يف .)٪61( لقأ
ً ایلاح متي ذإ .هیفرتلا تاجتنمو تاینورتكلإلاو ،لیمجتلا تاجتنم نم
.ةيامحلاو تایساسألا ءارشل تاینازیملا هیجوت ةداعإ

 رھظت ،ءاسنلاو لاجرلا ىدل قوستلا كولس نیب ةنراقم ءارجإ دنع
 نیب نمو .لاجرلا نم رثكأ ءارشلا ىلإ نلمي ءاسنلا نأب تانایبلا
 داوم ربكأ لكشب اھئارش يف ءاسنلا بغرت يتلا ءایشألا ةمئاق
 ةبسنب ةیصخشلا ةيانعلا داومو ،)٪49( ةبسنب ةیلزنملا فیظنتلا
ةبسنب تاینورتكلإلاو ،)٪13( ةبسنب تابورشملاو ةيذغألاو ،)22٪(
)5٪(.



دویقلا عضو لوح دئاسلا روصتلا

بیجتسم1400 :ساسألا

63%
معن

37%
ال

ركذ لباقمىثنأ

معن

ال

40%

60%

32%

68%

 سوریفلا راشتنا قیعي )٪63( ةبولطملا دویقلا نم ديزملا عضو نأب لوقي داقتعا ءالمعلا ىدل .ضرملا راشتنا عنملً ادویق ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف تاموكحلا تعضو
كلذ فالخ لاجرلا دقتعي امنیب .دویقلا هذھ نم ديزملا ضرفل ةیباجيإلا ةجیتنلاب نھنم ٪68 هتبسن ام نمؤت ذإ ،ءاسنلا ىدل ةدوجوم ةركف يھو .ربكأ لكشب
.)٪40( ةبسنب



حاقللا ةوق

بیجتسم1400 :ساسألا

معن ال دیكا سیل

45% 12% 43%

0 % 1 00 %

D AT A

48% 13% 40%

0 % 1 00 %

D AT A

41% 11% 49%

0 % 1 00 %

D AT A

 عيزوت نھارلا تقولا يف متي
 ،ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف تاحاقللا
اھرودقمب نوكیس لھ لاؤسلا نكل
 قفو ؟سوریفلا راشتنا فاقيإ/ءاطبإ
 ،نیبیجملا نم ٪45 هتبسن ام

 .كلذب مایقلا حاقللا رودقمب نوكیس
 وذنوكیس هنأب كلذك لاجرلا دقتعي
 نودكؤيو )٪48( ةبسنب يباجيإ رثأ
 ءاسنلا امأ .تاحاقللا هذھ ةیلاعف
 ریغ )٪49( ةبسنب نلزي الف
.هتیلاعف نم تادكأتم

يلامجإلا



بیجتسم1400 :ساسألا

41%

17%

20%

23%

دیكأ سیل

معن

ال

19-دیفوك حاقل تذخأ
لعفلاب

13%

16%

43%

55%

10%

ة34ناجلا تا0/ثأتلا نم قلق انأ

اد8أتم تسل
:

ه4تلاعف نم 

اضرعم تسل انأ
:

KLكI ام19G-د4فوك رطخل 
M

رخآ بOس

ماع لWشU تاحاقللا دض انأ

51%
 ،يئاقدصأ يمحأل
 مھریغو ،يتلئاعو
يب نیطیحملا نم

42%
 يمحأ نأ دوأ

-دیفوك نأل يسفن
 نوكي نأ نكمي19
 تافعاضم هل

ةایحلا ددھت ةریطخ

40%
 نأب داقتعا يدل

 ةقيرطلا وھ حاقللا
ً ایلاح ةیلاعف رثكألا

 ىلع ةرطیسلل
19-دیفوك ةحئاج
اھراشتنا عنمو

23%
 نم ديدعلا تعبات
 ةیمالعإلا لئاسرلا
 سانلا عجشت يتلا
 ىلع لوصحلا ىلع
 هنأب دیفتو حاقللا

مات لكشب نمآ

18%
 ةئفلا نمض انأ

 ةضرعملا ةيرمعلا
50 +( رطاخملل

ً)اماع

11%
 ضعب نم يناعأ

 لكاشملا
 ةیلاع فورظلا/ةیحصلا

ةروطخلا

 وأحاقللا ذخألنیبیجملا نم ریثكلا ططخي
 نیح يف ،)٪58( ةبسنب لعفلاب هوذخأ مھنأ
 يف نوبغري ال وأ نيددرتم امإ نیب مسقني
.كلذ

 )٪62( ةبسنب كلذب مایقلا ىلإ لاجرلا لیمي
.)٪52( ةبسنب ءاسنلا نم رثكأ

تارامإلاو ةيدوعسلا يف نیبیجملا لوقي
 و ٪32( ةبسنب لعفلاب حاقللا اوذخأ مھنأب

44٪(

 نأشب فواخملا امھو حاقللا ىلع لوصحلا يف ءالمعلا ةبغر مدعل نایسیئر ناببس كلانھ
.)٪43( ةبسنب حاقللا ةیلاعف نأشب فواخملاو )٪55( ةبسنب ةیبناجلا راثآلا

 حاقللا ذخألً ابيرقت ءالمعلا عبر ططخي ذإ .حاقللاب ةقلعتملا تامولعملا رشن يفً ايویحً ارود مالعإلا لئاسو بعلت
.مالعإلا لئاسو يف هوعمس/هوأر ام ببسب هوذخأ مھنأ وأ



ًاليزجً اركش


