
 عدد حاالت إشهار اإلسالم خالل عاهي 2002 م – 2003 م
 .والنصف األول هن عام 2004 م حسب الجنسية

إٌ رضاٚذ عذد حبالد إشٓبس اإلسالو فٙ أَّٜ األخٛشِ كبٌ نّ صذٖ غٛت فٙ دٔنخ انكٕٚذ ، ْٔزا ٚضٚذَب فخشاً 
 . ٔاعزضاصا ، نًب رجزنّ انٓٛئبد ٔانجًعٛبد اإلساليٛخ فٙ ْزا انصذد

 :ٔفٙ ْزا انزقشٚش َقذو عشض إحصبئٙ نعذد حبالد إشٓبس اإلسالو يٍ حٛث
و يٕصعخ حست  2004و ٔانُصف األٔل يٍ عبو  2003 –و  2002خالل عبيٙ  عذد حبالد إشٓبس اإلسالو -1

 .انجُسٛخ

و يٕصعخ حست  2004و ٔانُصف األٔل يٍ عبو  2003 –و  2002عذد حبالد إشٓبس اإلسالو خالل عبيٙ  -2
 .انجُسٛبد األسٕٛٚخ

خ حست انذٚبَخ األصهٛخو يٕصع 2004و ٔانُصف األٔل يٍ عبو  2003عذد حبالد إشٓبس اإلسالو خالل عبو  -3 . 

1دول رقن )ج ) 

م 2003 –م  2002عدد حاالت إشهار اإلسالم خالل عاهي   

م 2004والنصف األول هن عام   حسب الجنسية هىزعة 

 الجنسية
اجمالى عام 

2002 
اجمالى عام 

2002 
 نسبة التغير

اجمالى النصف االول من 
2002عام   

 Arabجنسيات عربية
Nationalities 

 29 20 العدد
45.0%  

18 

 %1.2 %1.1 %1.2 النسبة

 جنسيات اسيوية
Asian 

Nationalities 

 2440 1623 العدد
50.3% 

1436 

 %95.5 %95.2 %94.8 النسبة

 African جنسيات افريقية
Nationalities 

 4 5 العدد
20.0%- 

0 

 %0.0 %0.2 %0.3  النسبة

 جنسيات اوربية
European 

Nationalities 

 36 32 العدد
12.5% 

17 

 %1.1 %1.4 %1.9 النسبة

 جنسيات اخرى
Other 

Nationalities 

 55 31 العدد
77.4% 

33 

 %2.2 %2.1 %1.8 النسبة

 المجموع
Total 

 2564 1711 العدد
49.9% 

1504 

 %100 %100 %100 النسبة



 

( والرسن البياني يتضح ها يلي1هن الجدول رقن ) :  
حبنخ عبو  2564و إنٗ  2002حبنخ عبو  1711اصدٚبد عذد حبالد إشٓبس اإلسالو حٛث اسرفعذ عذد انحبالد يٍ  *

، ٔرشجع األسجبة إنٗ يسبًْخ ثعط انهجبٌ انخٛشٚخ ثُشش  4999حبنخ ٔثُسجخ صٚبدح % 853و أ٘ ثًقذاس  2003

ٔانًسبعذاد انزٙ رقذيٓب انذٔنخ نًٍ ٚشغت فٙ انذخٕل إنٗ اإلسالو، كزنك انًحبٔالد انزٙ  انزٕعٛخ انذُٚٛخ
ٚقذيٓب انذعبح نششح فعبئم انذٍٚ اإلساليٙ عٍ غشٚق رقذٚى انذسٔط انذُٚٛخ نٓزِ انفئخ نزحججٓى ثبنذٍٚ 

 . اإلساليٙ انحُٛف
 

اليـٓى خالل انعـبيٍٛ انًبظـٍٛٛ، حٛث انجُسٛبد اٜسٕٛٚخ ْٙ أعهٗ انجُسٛبد رصـذساً نًٍ أشـٓشٔا إس *

و عهٗ انزٕانٙ ٔنعم  2003و ،  2002يٍ إجًبنٙ عذد انحبالد خالل عبيٙ  9592،% 9498ثهغـذ انُسـجخ %
  . سجت رنك ٚعٕد نكثشح انعًبنخ اٜسٕٛٚخ فٙ دٔنخ انكٕٚذ

 
إسالو ٔيٍ انًزٕقع أٌ ٚضداد  حبنخ إشٓبس 1504و فقذ كبٌ  2004ٔإرا َظشَب إنٗ إجًبنٙ انُصف األٔل يٍ عبو  *

 .انعذد فٙ َٓبٚخ انعبو عٍ انعبيٍٛٛ انسبثقٍٛ
 


