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اٌٍّرمً اإلػالًِ ٌرذشٍٓ دًٌٍ اٌّفاٍُ٘ ٚاٌرؼاسٌف اإلزصائٍح
إٔؼمذ اٌٍّرمً اإلػالًِ تسضٛس ٌفٍف ِٓ ششواء إٌظاَ اإلزصائً ٚػذد ِمذس ِٓ اإلػالٍِٓ

انرؤيــــــــــــــت
َظاو إحصائي وطُي
يٍ بيٍ األفضم في
انعانى ،تصطف َظًه
انفرعيت في يُظويت
إحصائيت تتصف
بانتكايم وانجودة
وفعانيت انتُطيق
واألداء

ٚاٌصسفٍٓ ٚرٌه ٌرذشٍٓ دًٌٍ اٌرؼاسٌف ٚاٌّفاٍُ٘ اإلزصائٍح فً ِ/30اسط  2016تاذساد اٌّصاسف
اٌغٛدأً زٍث إفررر اٌرذشٍٓ اٌغٍذ /اٌؼاٌُ ػثذ اٌغًٕ ٔائة اٌّذٌش اٌؼاَ ٌٍدٙاص اٌّشوضي
ٌإلزصاءِؤوذا اْ إػذاد اٌذًٌٍ خاء فى اطاسذٕفٍز اإلعرشاذٍدٍح اٌٛطٍٕح ٌرطٌٛش إٌظاَ اإلزصائًِٓٚ،
أخً ذٛزٍذ اٌّفاٍُ٘ ٚاٌرؼاسٌف ٚذسمٍك اإلذغاق فً أراج ٚذفغٍش اٌثٍأاخ ِٛ.ضساً أْ اٌذًٌٍ أُػذ
تّغاػذج خثشاء دٚٚ ٌٍٍٓٚطٍٍٕٓ ٚتاٌرؼاِ ْٚغ صٕذٚق األُِ اٌّرسذج ٌٍغىاْ،وّا دػا أخٙضج االػالَ اًٌ
ػىظ أٍّ٘ح اإلزصاءاخ فً إذخار اٌمشاس.
ٚأوذ د.فٍصً اعسك ِّثً صٕذٚق األُِ اٌّرسذج ٌٍغىاْ،ذؼثش ذسمٍك أ٘ذاف األٌفٍح فً اٌؼاٌُ تغثة
ػذَ ذٛفش تٍأاخ دلٍمحِ،ؤوذا أٍّ٘ح اٌّؼٍِٛح فً اٌرخطٍط ٌرسمٍك أ٘ذاف اٌرٍّٕح اٌّغرذاِح ِغ
اٌثٛسج اٌّؼٍِٛاذٍحٚ،أوذ دػُ صٕذٚق األُِ اٌّرسذج ٌٍغىاْ أٔشطح أراج اٌثٍأاخ ٚذسٍٍٍٙا ٚفؼاٌٍاخ
اإلزصاء ٌرسمٍك اٌرٍّٕح فً اٌغٛداْ .
٘زا ٚلذ لُذِد ػذد ِٓ االٚساق اٌؼٍٍّح ذٕاٌٚد أٍّ٘ح اٌذًٌٍ ِٓ ػذج خٛأة ٚأوذ اٌغٍذ/إٌؼٍُ عٍٍّاْ
ٚخٛد ضؼف فً اٌثٍٕاخ اٌرسرٍح تاٌغٛداْ ٚاػرثش ػذَ ذٛزٍذ اٌّفاٍُ٘ ِٓ اُ٘ اٌؼٛائك فً أراج
اإلزصاءٚ،أٚضر أْ دًٌٍ اٌّفاٍُ٘ ٚاٌرؼاسٌف اإلزصائٍح ٌؼرثش أٚي دًٌٍ فً اٌغٛداْ ٚأشاس أْ اٌذًٌٍ

انرضــــــــــــانت
تطوير َظاو إحصائي
وطُي ،يوفر بُيت
تحتيت أضاضيت ويورد
عاو الزو نبُاء َظاو
وطُي يتكايم ويطتداو
نهًعهوياث وداعى
إلدارة انتًُيت بانُتائج
وتعسيس انديًوقراطيت
وانحكى انرشيد في
انطوداٌ

اٌغٍذ/اٌؼاٌُ ػثذ اٌغًٕ ٔائة اٌّذٌش اٌؼاَ

د.فٍصً اعسك ِّثً صٕذٚق األُِ اٌّرسذج،االعرارج /عٍّح خاٌذ
ِذٌشإداسج إٌظاَ اإلزصائً ٚاٌدٛدج ٚاٌرطٌٛش
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ٔذٚج دػُ خٛٙد ٚذطٌٛش ٚذشلٍح اٌؼًّ اإلزصائً

تشػاٌح وشٌّح ِٓ صسٍفح (أخش ٌسظح) ألاِد ساتطح ِرماػذي اٌدٙاص اٌّشوضي ٔذٚج ذسد شؼاس (دػُ خٛٙد ٚذطوٌٛوش ٚذوشلوٍوح
اٌؼًّ اإلزصائً) تّثأً اٌصسٍفح فً إطاس اٌششاوح تٍٓ اٌشاتطح ٚاٌصسٍفحٚ،ذؼا ْٚصأؼً اٌّؼٍِٛح اإلزصائٍح ِٚغرخوذِوٍوٙوا
تٙذف ذثًٕ لضٍح اإلزصاء تاػرثاس٘ا اٌثًٕ اٌرسرٍح اٌرً ذغرٕذ ػٍٍٙا خضس اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفح ،ػٍّاً تأْ اٌشاتطح ذضُ وٛادس ػٍٍّوح
ِٓ ِرماػذي اٌدٙاص اٌّشوضي ٌإلزصاء ٚ.لذ ذُ إعوروؼوشاد ػوذد ِوٓ األٚساق اٌوروً ٔوالشود لضواٌوا زوٍوٌٛوح ٚأٚضوسود اٌوؼوموثواخ
ٚاٌّشاوً ٚٚضؼد اٌسٍٛي.
ٚشاسن فً ٘زج إٌذٚج وً ِٓ اٌغٍذ/ػًٍ ِسّذ ػثاط ػض ٛاٌفوشٌوك اٌوفوٕوً ٌوإلوعوروشاذوٍودوٍوح اٌوٛطوٕوٍوح زوٍوث لوذَ ذوؼوشٌوفوًا ػوٓ
اإلعرشاذٍدٍحٚ،أٚضر أْ ػٍٍّح ذصٍُّ اإلعرشاذٍدٍح ذرضّٓ ذوطوٌٛوش اٌوثوٕواء اٌوٙوٍوىوٍوً ٌوٍوٕوظواَ اإلزصوائوً ٚاإلصوالذ اٌوّوؤعوغوً
ِٚشاخؼح اإلطاس اٌمأ ًٔٛتدأة ذمٍٍُ ٔظُ إٔراج ٚاعرخذاَ اٌثٍأاخ ٚذطٌٛش اٌثٍٕاخ اٌرسرٍح ٌٍؼّوً اإلزصوائوً ٚذوٕوّوٍوٗ اٌوموذساخ
ِٓ ذذسٌة اٌؼآٍٍِ ٚذٛفٍش األخٙضج ٚاإلِذاد وّا ذرضّٓ اٌضًا اعرشاذٍدٍح ٚخطٗ ٔشش اٌثٍأاخ ٚاٌرٕوغوٍوك توٍوٓ ِوىؤٛواخ اٌوٕوظواَ
ٚٚضغ خطح ِٛاصٔح ٌرّ ًٌٛاإلعرشاذٍدٍح.
ٚاضاف ِٛضسا ِٓ،أ٘ذاف اإلعرشاذٍدٍح إدخاي إٌظُ اإلزصائٍح اٌفشػٍح فً اإلذداج اٌؼاَ ٌٍٕظواَ اإلزصوائوً اٌوٛطوٕوًٚ،ذوسوغوٍوٓ
لاػذج اٌّؼٍِٛاخ اإلزصائٍح فٍّا ٌخرص تاٌدٛدج ٚاٌّسرٛي ٚ،تٕاء لذساخ ِغرذاِح إلداسج توٍوأواخ ٚسفوغ ِغوروٛي ذوموذٌوش أ٘وّوٍوح
اإلزصاءاخ،وّا ذٛفش األ٘ذاف اٌرٛخٍح ٚذًُّٕ اٌّٙاساخ ٚذمذَ اٌّغاػذاخ اٌّطٍٛتح ِٓ ِغرخذًِ ِٕٚردً اإلزصاءاخٚ،ذؼضٌوض
ٚدػُ اإلداسج اٌّشذىضج ػًٍ إٌرائح ٚصٍاغح اٌغٍاعاخ.
 ِٓٚخح اخشي لاي اٌغٍذِ/ذٌش إٌظاَ اإلزصائً ٚػض ٛاٌفشٌك اٌفًٕ ٌإلعرشاذٍدٍح أْ اٌدٙاص ٌح ػذد ِٓ اٌششواء ٌؼوّوٍوِ ْٛوغ
تؼض ُٙاٌثؼض ٚأػٍٓ ػٓ خطح العرمطاب اٌذػُ ػثش ِؤذّشاٌّأسٍٓ ٌرٕفٍز خطط.ُٙ

اٌذساعاخ ٚاٌّغٛذ


ذُ ذذسٌة اٌؼآٍٍِ فً ِىرة إزصاء ٚالٌح خٕٛب داسفٛس ػًٍ خّغ تٍأاخ إٌاذح اٌّسًٍ اإلخّاًٌ ٚرٌه إلػوذاد اٌوٕواذوح اٌوّور ٌوً ٌوٍوٛالٌوح زوروً ذوروّوىوٓ اٌوٛالٌوح ِوٓ
اٌسصٛي ػًٍ إٌاذح اٌّسًٍ اإلخّاًٌ ٌّؼذي ّٔ ٛاٌمطاػاخ ِٚؼذي إٌّ ٛاٌؼاَ ٚأٌضا ٔصٍة اٌفشد ِٓ إٌاذح اٌوّوسوٍوً اإلخوّواٌوً ِٚومواسٔوح إلوروصواد اٌوٛالٌوح تواٌوٛالٌواخ
االخشي.



تذاء اٌؼًّ اٌٍّذأً ٌّغر ػٛاًِ االخرطاس فً أستغ ٚالٌاخ زٍث إورًّ فً وً ِٓ ٚالٌح اٌدضٌشج ٚٚالٌٗ عٕاس ٚٚالٌح شّاي وشدفاْ ٚفً ٔٙاٌاذح تٛالٌح اٌمضاسف.
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اإلخرّاع األٚي ٌٍدٕح اٌفٍٕح ٌرؼذاد اٌغىاْ ٚاٌّغاوٓ اٌغادط 2012

ِغٛدج لأ ْٛاإلزصاء ٌؼاَ 2012

ذُ إٔؼماد اإلخرّاع األٚي ٌٍودوٕوح اٌوفوٕوٍوح ٌوٍوروؼوذاد اٌغوىوأوً

َػ ومووذخ ٌ ود وٕووح ِغووٛدج لووأوو ْٛاإلزصوواء ٌ وؼوواَ  2012ػووذد ِووٓ

اٌغووادط  2012فووً ٌوو 22/2/2012 َٛت وموواػووح إذ وسوواد
اٌّصاسف اٌغىأً،ذُ إعرؼشاد ٚثٍمح اٌوّوشوشٚع ٚػوشضوٙوا
ٌٍدٕح إلخاصذٙا زرً ٌرُ سفؼٙا ٌٍدٕح اٌؼٍٍا ٌٍرؼوذاد ٌوإلخواصج
إٌٙائٍح .ذُ ذمغٍُ اٌٍدٕح إًٌ ػذج ِساٚس زغة اٌّٛضٛػاخ
اٌ و ورو ووً ٌ و ور و وطو ووشق اٌ و وٍ و وٙو ووا اٌ و ور و وؼو ووذاد ػو ووادج ٚذش و وّو ووً
اٌخصٛتح،اٌٛفٍاخ،اٌٙدشج،اٌرؼٍوٍوُ،اٌوموٛي اٌوؼواِوٍوح،أزوٛاي
اٌّغاوٓ ٚغٍش٘اٚ.اٌدذٌش تاٌزوش تأْ اٌٍدٕح اٌفٍٕح ذرىْٛ

اإلخرّاػاخ تٛصاسج اٌؼذي تشئاعح ِٛالٔا عٙاَ ػثّاْ اٌّغرشاساٌوؼواَ
تئداسج اٌرششٌغ تاإلٔاتح ٚػض ٌٗٛاٌفشٌك اٌفًٕ ٌإلعرشاذٍودوٍوح ٚرٌوه
ٌٍرشاٚس فٍّا ٚسد فً دساعح إداسج اٌوروشوشٌوغ زوٛي ِشوشٚع اٌوموأوْٛ
.ػٍّاً تأْ اإلخرّاػاخ لذ لطؼد شٛطاً ِمذساً ػًٍ أْ ذرٛاصً زرً
ذرُ اٌصٍاغح إٌٙائٍح اٌمأ.ْٛ

ِؤذّش ٔشش اٌثٍأاخ اٌثأً 2012

ِٓ ِّثٍٍٓ ٌٍٛصساخ ٚاٌّؤعغاخ ٚاٌٛصساخ اٌّٙوّوح اٌوروً ٌوٙوا
إعرخذاَ ٚاعوغ ٌوٕوروائوح اٌوروؼوذاد ٚرٌوه زوروً ذوأذوً إعوروّواسج

ٌرُ اإلػذاد ٚاٌرشذٍة إلٔؼماد ِؤذوّوش ٔشوش اٌوثوٍوأواخ اٌوروأوً

اٌرؼذاد ِوٍوثوٍوح ٌوسواخواخ اٌوثوٍوأواخ ػوٍوً اٌوّوغوروٛي اٌوٛطوٕوً

ٚلذ ػمذخ اٌٍودوٕوح اٌوروسوضوٍوشٌوح ٌوٍوّوؤذوّوش ػوذج إخوروّواػواخ

ٚاإللًٍٍّ ٚاٌذٚ.ًٌٚلذ ذشأط اٌّششف اٌؼاَ ٌوٍوروؼوذاد دٌ.وظ
اٌساج ػاتذٌٓ اإلخرّاع األٚي ٌٍدٕح.

ذذاٌٚد ِٓ خالٌٙا ذسذٌذ شؼاس اٌّؤذّش اٌزي ٌأذً ِوروضوّوٕواً
اٌّؼأً ٚاٌذالالخ اٌّشاد ذسمٍموٙوا فوً اٌوفوروشج اٌوموادِوح ٚذوُ
ذسذٌذ اٌٙذف اٌؼاَ ٌٍّؤذّش ٚاأل٘ذاف اٌفشػٍح ٚاٌٍداْ .

اإلخرّاع االٚي ٌٍدٕح ذصٍُّ إعرشذٍدٍح ذطٌٛشاإلزصاء تٛصاسج اٌشػاٌح
ٚاٌضّاْ اإلخرّاػً تسضٛس اٌفشٌك اٌفًٕ ٌرصٍُّ اإلعرشاذٍدٍح اٌٛطٍٕح
ٌرطٌٛش إٌظاَ اإلزصائً

اٌدذٌش تاٌزوش أْ اٌّؤذّش ٌسرٛي ػًٍ اٚساق ػٍٍّح ٚٚسػ
ػًّ ٔٚذٚاخ ِٚؼاسد تٍأاخ.

إٔؼمذ اإلخرّاع األٚي ٌثؼثح ذصٍُّ اعرشاذٍدٍح ذطوٌٛوش اإلزصواء توٛصاسج
اٌشػاٌح ٚاٌضّاْ اإلخرّاػً تّثأوً اٌوٛصاسج فوً ٌوِ12 َٛواسط 2012
ٚلذ أفررر اإلخرّاع اٌغٍذ/خّاي إٌٍوً سئوٍوظ اٌوٍودوٕوح ِوؤووذ ًا أ٘وّوٍوح
االعرشاذٍدٍح ٌٍٛصاسج خاصح ٚأْ اٌٛصاسج ِٓ أوثش ِٕردً اٌثٍأاخ ٚرٌوه
ٌصٍح اٌٛصاسج اٌّثاششج تّا ٌخص زٍاج اٌوّوٛاطوٕوٍوٓ لوذَ اإلعوروار اٌوٕوؼوٍوُ
عٍٍّاْ ششزًا ٌىٍفٍح ذصٍُّ اإلعرشاذٍدٍح ِشوض ًا ػوٍوً أ٘وّوٍوح ِوثوذاء
اٌرشاٚس ٚاٌّشاسوح فً اٌرصٍُّ ِوؤووذ ًا إٌوروضاَ اٌوفوشٌوك اٌوفوٕوً توذػوُ
اٌٍدٕح زرً ذىرًّ اٌٛثٍمح ٌٚرُ إخاصذٙا فً صٛسذٙا إٌٙائٍح.
صٌاسج ٚفذ ِٓ اٌٍّسمٍٓ اإلػالٍٍِٓ

لاَ ٚفذ ِٓ ٚصاسج اإلػالَ ضُ اٌٍّسمٍٓ اإلػالٍٍِٓ اٌدذد تضٌاسٖ اٌدٙاص اٌّشوضي ٌإلزصاء ٚرٌه فً ٌٍٛ 2012/1/22لوٛف ػوٍوً
ِغرخشخاخ اإلزصاء ٚضشٚسج إعرخذاِٙا فً اٌؼًّ اإلػالًِ اٌخاسخً تاٌغفاساخ اٌغٛدأٍح فوً اٌوذٚي اٌوّوخوروٍوفوحٚ.رٌوه ٌوخوٍوك صوٛسج
رٍٕ٘ح طٍثح ػٓ اٌغٛداْ ٚخٍة اإلعرشّاس ػٓ طشٌك ذٛفٍش اٌثٍأاخ االزصائٍوح اٌوروً ذوثوٍوٓ اٌوفوشا االعوروثوّواسٌوح تواٌغوٛداْ فوً ووافوح
اٌّداالخ.وّا تشّش اٌٍماء اٌزي ذُ تٍٓ ِذٌشػاَ اٌدٙاص اٌّشوضي ٌإلزصاء ِٚذساء إداساذٗ اٌّخرٍفح تاٌٛفذ تضشٚسج إعرّشاسٌح اٌوؼوّوً

يفاهيى وتعريفاث

انج از انًر س ن ح ص اء
شارب عبدانًُعى يح ً د
انطرطوو ،ان ط وداٌ
تهف وٌ 11677035444050
فا ص 11677035440321
بريد انك ت روَ ى dg@cbs.gov.sd
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اني اﺟر
ْٕ انﺷﺧص انرٖ ٚﻐبدس يﻛبٌ اﻗبيﺗّ ﺑﻐسع اﻻﻗبيت ﻓٗ يَطﻘت انٔطٔل.
ان ﺟرة انداﺧهيت
ْٗ زسﻛت انﺳﻛبٌ داﺧل انزدٔد اﻻداسٚت نيَطﻘّ يﻌَٚت يٌ َﻘطّ ﺧبسخٓب ٔنﻛٌ داﺧل َﻔس اندٔنت
ﺑﻐسع ﺗﻐٚٚس يﻛبٌ اﻻﻗبيت.
ان ﺟرة اندونيت
ْٗ زسﻛت انﺳﻛبٌ يٌ َﻘطّ ﺧبسج زدٔد اندٔنت اٖ ﻋﺑس انزدٔد اندٔنٚت ﺑﻐسع اﻻﻗبيت.
يعدل ان ﺟرة نهداﺧل
ْٕ ﻋدد انيٓبخس ٌٚانر ٌٚدﺧهٔا انٗ يَطﻘت انٔطٔل داﺧل انﻘطرش ﺧﻼل انﺳَت يﻘﺳٔيبً ﻋهٗ ﻋدد
انﺳﻛبٌ ﻓٗ يَطﻘت انٔطٔل ﻓٗ يَﺗطﻑ انﺳَت .يطبدس انﺑٚبَبث انﺗﻌداداث انﺳﻛبَٚت 100ﻋبدِ
ٚﺿسة انَبﺗح ﻓٗ ٔانيﺳٔذ ٚ.يﻛٌ زﺳبﺑّ ﻋهٗ يﺳﺗٖٔ انٔﻻٚبث انزﺿس ،انسٚﻑ أ زﺳة انَٔع.
يعدل ان ﺟرة انﺧارﺟت
ْٕٔ ﻋدد انيٓبخس ٌٚانر ٌٚﻏبدسٔا يَبطﻘٓو اﻻطهٚت داﺧل اندٔنت ﺧﻼل  ،ﺳَت يﻘﺳٔيبً ﻋهٗ ﻋدد
انﺳﻛبٌ ﻓٗ يَبطﻘٓو اﻻطهٚت ﻓٗ يَﺗطﻑ انﺳَت .يطدس انﺑٚبَبث انﺗﻌداداث انيﺳٔذ ٔٚزﺳة 100
ﻋبدة ٚﺿسة انَبﺗح ﻓٗ ﻋهٗ يﺳﺗٖٔ انٔﻻٚبث زﺿس/سٚﻑ/رﻛس ،اَثٗ.
يعدل صافى ان ﺟرة
ْٕ انﻔسﻕ ﺑ ٌٚيﻌدل انٓخسة انداﺧهت ٔيﻌدل انٓخسة انﺧبسخت ﻓٗ يَطﻘت يﻌَٚت) ارا ﻛبَث انٓخسة
انداﺧهت اﻛﺑس يٌ انٓخسة انﺧبسخت ﻓﺄٌ طبﻓٗ انٓخسة ٔايب ارا ﻛبَث انٓخسة انداﺧهت اﻗل يٌ انٓخسة
انﺧبسخت ﻓﺄٌٚ،ﻛٌٔ ئخﺑ بً طبﻓٗ انٓخسة ٚﻛٌٔ ﺳبنﺑب.

www.cbs.gov.sd
رقى
انًؤشر

صحت األو وحديثي انوالدة
انًوشر

انتعريف

انقيًت

يﻌذل انًﻌشﻓت انشبيهت زٕل انٕﻗبٚت يٍ يٍ
اإلطبﺑت ﺑﻔشٕٚس َﻘض انًُبﻋت انًكتسبت/
اﻻٚذص

َسبت انُسبء ﻓ ٙانﻔئت انﻌًشٚت  94 –11ﺳُت انهٕاﺗ ٙﺳًﻌٍ ﺑًشع اﻻٚذص

89.7

6

يﻌذل انًﻌشﻓت انشبيهت زٕل انٕﻗبٚت يٍ اإلطبﺑت
ﺑﻔٛشٔس َﻘض انًُبﻋت انًكتسبت  /اﻻٚذص ﻋُذ
انُسبء انشبﺑبث/ﻓ ٙانﻔئت انﻌًشٚت( )29-11ﺳُت

َسبت انشبﺑبث انﻌًشٚت  29-11ﻋبيب ٔانز ٍٚانتﻌشﻑ ﺑشكم طسٛر ﺳبم انٕﻗبٚت يٍ
األيشاع انًُﻘٕنت خُسٛب ﻓٛشٔس َﻘض انًُبﻋت انبششٚتٔ ،انزٚ ٍٚشﻓضٌٕ انًﻔبْٛى انخبطئت
انشئٛسٛت ﻋٍ اَتﻘبل ﻓٛشٔس َﻘض انًُبﻋت انبششٚت

7.1

5

يﻌذل انًﻌشﻓت ﺑطشﻕ اَتﻘبل ﻓشٕٚس َﻘض انًُبﻋت
انًكتسبت يٍ األو ان ٙطﻔهٓب

َسبت انُسبء ﻓ ٙانﻔئت انﻌًشٚت 94 -11ﻋبيبً انهٕاﺗ ٙزذدٌ ﺑشكم طسٛر انطشﻕ انًببﺷشة
انثﻼث ﻻَتﻘبل ﻓٛشٔس َﻘض انًُبﻋت انًكتسبت /اﻻٚذص يٍ األو ان ٙطﻔهٓب

27.9

7

يﻌذل ﺗﻘبم انًٕاﻗﻒ اﺗدبِ انًتﻌبٚش ٍٛيع ﻓشٕٚس
َﻘض انًُبﻋت انًكتسبت/اإلٚذص

َسبت انُسبء ﻓ ٙانﻔئت انﻌًشٚت  94 – 11ﻋبيبً ّ انهٕاﺗ ٙأﻋشﺑٍ ﻋٍ ﻗبٕنٍٓ نهًٕاﻗﻒ ﺑشﺄٌ
األﺳئهت األسﺑﻌت خًٛﻌٓب ،ﺑشﺄٌ األﺷخبص انًظبﺑ ٍٛﺑﻔشٕٚس َﻘض انًُبﻋت انًكتسبت
/األٚذص

8.4

3

يﻌذل ُانُسبء انهٕاﺗٚ ٙﻌشﻓٍ أٚ ٍٚدش٘ ﻓسض
انكشﻒ ﻋٍ اإلطبﺑت ﺑﻔٛشٔس َﻘض انًُبﻋت
انًكتسبت /اﻻٚذص

َسبت انُسبء ﻓ ٙانﻔئت انﻌًشٚت  94-11انهٕاﺗٚ ٙﻌشﻓٍ أٚ ٍٚدش٘ ﻓسض انكشﻒ ﻋٍ
اإلطبﺑت ﺑﻔٛشٔس َﻘض انًُبﻋت انًكتسبت /اﻻٚذص

18.0
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انًصدر انًطح انعُقود يتعدد انًؤشراث 6107و

