 %10.6شيادة فى عدد املصسيني الريو حصلوا على موافقة
للًذسة باخلازج واملصسيني احلاصلني على دهطية أخسى عام 2018
أصدز اجلًاش املسكصي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم األثهني املوافق  " 2019 / 7 / 1الهػسة الطهوية
للمصسيني الريو حصلوا على موافقة للًذسة باخلازج واملصسيني احلاصلني على دهطية أخسى عام  "2018و فيما
يلى عسض أيم املؤغسات اإلحصائية بالهػسة :
-

بـــلغ عــدد املصـسيني املًـادـسيو والــريو اكــتطبوا صفـة املًادــس  385مًادـساً (أصلى ومسافق )
عــام  2018مقابـل  348مًادـساً ( أصلى ومسافق ) عام  2017بصيادة قدزيا . % 10.6

تطور أعداد المهاجرين والذين إكتسبوا صفة المهاجر
خالل الفترة ( )2018 -2014

عدد المهاجرين
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الواليات املتخدة االمسيكية متجل املستبة االولي مو حيح عدد املًادسيو الريو حصلوا علي موافقة
للًذسة باخلازج عام  2018بهطبة . %36,4
 بلغ عدد املصسيني املًادسيو الريو حصلوا علي موافقة للًذسة باخلازج  309مًادساً اصلي بهطبة ، %80,3 76مسافق بهطبة  %19,7مو اإلمجالي .

-

تأتى الواليات املتخدة االمسيكية فى املستبة االوىل مو حيح عدد املًادسيو احلاصلني على موافقة للًذسة
باخلازج حيح بلغ عدديم  140مًادساً بهطبة  % 36.4مو االمجاىل.

-

بلغ عدد املًادسيو املصسيني الريو حصلوا على موافقة للًذسة والريو إكتطبوا صفة املًادس باخلازج مو
الركوز  319مًادس بهطبة  ، %82.9اإلناخ  66مًادسة بهطبة  %17.1مو اإلمجاىل .

-

بلغ عدد احلاصلني على مؤيالت دامعية ( بكالوزيوع – ليطانظ ) مو املصسيني احلاصلني على موافقة
للًذــسة والريو إكتطبوا صفة املًادس باخلـازج  171مًادــساً بهطبـة  %49.0مــو إمجـاىل عـدد
املًـادسيـو األصـليني واملسافقــني فى ضـو التعليم ( 10ضهوات فأكجس ) البالغ عدديم  349مًادساً .

-

يأتى املًادسيو فى الفئة العمسية (  44 - 40ضهة ) فى املستبة األوىل مو حيح عدد املصسيني الريو حصلوا
عــلى موافقــة للًذــسة والريو إكتطبوا صفة املًادس باخلـازج حيح بلـغ عدديم  72مًادـسًا بهطبـ ة
 %18.7مو االمجاىل.

 %15.6شيادة يف عدد املصسيني الريو إكتطبوا دهطيات أدهبية عام 2018
-

بـلغ عدد املصسيني الـريو إكتطبـوا دهطيات أدهبية  2694مصسى عام  2018مقابـل  2331مصسى
عـام  2017بصيادة بلغت نطبتًا  % 15.6مهًم ( 1285مصسي حصلوا علي اذى بالتذهظ مع االحتفاظ
باجلهطية املصسية بهطبة قدزيا  1409 ، %47.7مصسي حصلوا علي اذى بالتذهظ مع عدم االحتفاظ
باجلهطية املصسية بهطبة قدزيا  ) %52.3مو اإلمجالي .
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